
Drs. H. Sofrowi, S.H., M.H.Norhadi, S.H.I., M.H.

NIP. 19550304.198503.1.007NIP. 19770402.200502.1.002

Sampit, 02 Januari 2020
Mengetahui,Yang membuat jjernyataan,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Saya Norhadi, S.H.I.,M.H., Hakim Madya Pratama/Ketua Pengadilan Agama Sampit, dengan

mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

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

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (dueprofessional 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 langsimg atau tidak

langsung dengan ketentuan yang berlaku;
6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19831018.200704.1.001
M.H.

02.1.002

Sampit, 02 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

ama Sampit

Saya Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., Hakim Pratama Utama/ Wakil Ketua Pengadilan

Agama Sampit, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

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

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku
sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar keija/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (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 langsimg atau tidak

langsung dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



.H.

NIP. 19770402.200502.1.002200904.1.007

Sampit, 02 Januari 2020
,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengadilan A^^ma Sampit

Saya Suwarlan S.H., Hakim Pratama Madya/ Hakim Pengadilan Agama Sampit, dengan

mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui
pelaksanaan tata keija yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif vmtuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkimgan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (dueprofessional 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 dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



.H.AhmaJl MuhVar, S.H.I.

x NIP. 19770402.200502.1.002NIP. 19811212.200912.1.004

Sampit, 02 Januari 2020
^„ ^Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

,v Ketua Pengadilan ^gama Sampit

Saya Ahmad Muhtar, S.H.I., Hakim Pratama Madya/ Hakim Pengadilan Agama Sampit, dengan

mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui
pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupvm

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



\ ^ Norhadi, S.H.I., M.H.Fris yasi S.H.I.

NIP. 19770402.200502.1.002NIP. 19701205.199401.2.001

^^:S^-Sampit, 02 Januari 2020
^ff^^J^iMengetahui,Yang membuat pernyataan,

ii Ketua Pengadilangama Sampit

Saya Frislyasi, S.H.I., Panitera Pengadilan Agama Sampit, dengan mengingat sumpah jabatan,

menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui
pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesnai Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



\\ % ^Norhadi, S.H.I., M.H.Isnaniyah, S.Ag.
\NIP. 19770402.200502.1.002NIP. 19751020.200012 .2.001

Sampit, 02 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

Sampit

Saya Isnaniyah, S.Ag., Sekretaris Pengadilan Agama Sampit, dengan mengingat sumpah jabatan,

menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui
pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

dilnar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (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 dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



\N6rfTad^S.H.I., M.H.H. Pahruddin, S.Ag.

NIP. 19770402.200502.1.002NIP. 19681013.199303.1.003

Sampit, 02 Januari 2020
^J^^^ylengetahui,Yang membuat pemyataan,

, _ua Pengadilan Agama Sampit

Saya H. Pahruddin, S.Ag., Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sampit, dengan

mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui
pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif imtuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehonnonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku
sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (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 dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



Dwi Purwatiningsih, S.H.

NIP. 19790703.200312.2.008
\    Norhafti, S.H.I., M.H.

NIP. 19770402.200502.1.002

Sampit, 02 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

ma Sampit

Saya Dwi Purwatiningsih, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sampit, dengan

mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui
pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untxik

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku
sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (dueprofessional 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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya

PAKTAINTEGRITAS



Norhadi, S.H.I., M.H.Tlaudah, S.H.

NIP. 19770402.200502.1.002NIP. 19830421.200904.2.007

Sampit, 02 Januari 2020
"' ^/' Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengadilan Agama Sampit

Saya Raudah, S.H., Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Pengadilan

Agama Sampit, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

pelaksanaan tata keija yang jujur, transparan dan alomtabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupim

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku
sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (dueprofessional 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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan
Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



J ^  3

•^ V"* Norfia^f, S.H.I., M.H.Anita Rahma Diyani, S.HI.

NIP. 19770402.200502.1.002NIP. 19841013.200904.2.009

Ketua Pengadilan A^una Sampit

^f 7~^Sampit, 02 Januari 2020
•K••'^•^™"^x Mengetahui,Yangmembuatpernyataan,

Saya Anita Rahma Diyani, S.HL, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama

Sampit, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui
pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan terhadap peraturan perundang-imdangan dalam melaksanakan

tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar keija/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas  dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan did dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak

langsung dengan ketentuan yang berlaku;
6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



••'I ^
\ V' Nortu^di, S.H.I., M.H.Umi watirii, A.Md.

^ NIP. 19770402.200502.1.002NIP. 19870107.200912.2.005

x^s^7^S^Sampit, 02 Januari 2020
•-•" i4. A^.#r '
^^*-^<; Mengetahui,Yangmembuatpernyataan,

Ketua Pengadil^Agama Sampit

Saya Umi Watini, A.Md., Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pengadilan Agama Sampit, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen

saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

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

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (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 dengan ketentuan yang berlaku;
6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



.H.Linda Arianti, S.Pi.

NIP. 19770402.200502.1.002NIP. 19820605.201402.2 .002

//''„ Ketua Pengadilan Agama Sampit

Sampit, 02 Januari 2020
i Mengetahui,Yang membuat pemyataan,

Saya Linda Arianti, S.PL, Pengadministrasi Persuratan Pengadilan Agama Sampit, dengan

mengingat sumpah Pegawai Negeri Sipil, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui
pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif vmtuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.Memberi contoh kepatutan 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 profesional (dueprofessional 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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



^ *% Norhadi/S.H.L, M.H.

NIP. 19770402.200502.1.002

Sampit, 02 Januari 2020
,Yang membuat pernyataan,

Cetua ^engadilan Agama Sampit

Saya Arlis, PPNPN/Satpam Pengadilan Agama Sampit, dengan ini menegaskan komitmen saya

sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

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

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit;
2.Memberi contoh kepatutan terhadap peraturan 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 profesional (dueprofessional 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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



Norfiadi, S.H.I., M.H.Jumberi

NIP. 19770402.200502.1.002

Sampit, 02 Januari 2020
^' Mengetahui,Yang^emb^iat pernyataan,

^ fKetua Pengadila Agama Sampit

Saya Jumberi, PPNPN/Satpam Pengadilan Agama Sampit, dengan ini menegaskan komitmen

saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

pelaksanaan tata kerja yang jujnr,  transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit;
2.Memberi contoh kepatutan terhadap peraturan 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 profesional (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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang teijadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



., M.H.Wahyudi.

NIP. 19770402.200502.1.002

..^.*-'-:•••;<-,Sampit, 02 Januari 2020

:'V.:>: •'"*;^1 Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengadils^^Agama Sampit

Saya Wahyudi, PPNPN/Sopir Pengadilan Agama Sampit, dengan ini menegaskan komitmen

saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

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

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit;
2.Memberi contoh kepatutan terhadap peraturan dalam melaksanakan tugas kepada sesama

pegawai di lingkimgan 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 profesional (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 dengan ketentuan yang berlaku;
6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



Norhadjff S.H.I., M.H.Eko

NIP. 19770402.200502.1.002

_,,,>•'-, :;Sampit, 02 Januari 2020

^  ^   Mengetahui,Yang membuat pernyataan,
Ketua Pengadilan Agama Sampit

Saya Eko Prasetyo, PPNPN/Cleaning Service Pengadilan Agama Sampit,  dengan ini

menegaskan komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

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

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

dilnar lingkungan Pengadilan Agama Sampit;
2.Memberi contoh kepatutan terhadap peraturan dalam melaksanakan tugas kepada sesama

pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berasaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



Norhacj^ S.H.I., M.H.Agus Heriyanto.

NIP. 19770402.200502.1.002

:^ ^ ;•;;Sampit, 02 Januari 2020
N  Mengetahui,Yang membi^at pernyataan,

Ketua Pengadilan Agama Sampit

Saya Agus Heriyanto, PPNPN/Cleaning Service Pengadilan Agama Sampit,  dengan ini

menegaskan komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

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

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupvm

diluar lingkimgan Pengadilan Agama Sampit;

2.Memberi contoh kepatutan terhadap peratnran dalam melaksanakan tugas kepada sesama

pegawai di lingkungan keija 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 profesional (dueprofessional 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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS



>   ^ Norhad/; S.H.I., M.H.Siti Halimah, S.Pd.L

NIP. 19770402.200502.1.002

Sampit, 02 Januari 2020
engetahui,Yang membuat pernyataan,

5 Ketua Pengadilan Agama Sampit

Saya Siti Halimah, S.Pd.L, PPNPN/Pramu Bakti Pengadilan Agama Sampit, dengan ini

menegaskan komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Agama Sampit melalui

pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif imtuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehormonisan antar pribadi, baik di dalam maupun

diluar lingkungan Pengadilan Agama Sampit;
2.Memberi contoh kepatutan terhadap peraturan dalam melaksanakan tugas kepada sesama

pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar ke^a/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (dueprofessional 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 dengan ketentuan yang berlaku;

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

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan

Agama Sampit.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

PAKTAINTEGRITAS


