




putra, S.H.I
2.200704.1.001

tari 2021
it pernyataan,

Sampit, 4 Jar

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

NIP. 19831018.200704.1.001

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Sampit

Saya Sondy Ari Saputra, S.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 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



NIP. 19811212.200912.1.004
tar, S.H.I.AhmatluDr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19831018.200704.1.001

Sampit, 4 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,hui,

Agama Sampit
I

Ketua Pen

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 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.

PAKTA INTEGRITAS



Dr. Muhammad K^stalani, S.H.I., M.H.I.Barir Masna Af idah, S.H.I.
NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19870918.201712.2.001

V
an Agama SampitKetua Pengadi

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Saya Barir Masna Af idah, S.H.I., Hakim Pratama/ 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 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.

PAKTA INTEGRITAS



Dr. MuhammacPKastalani, S.H.I., M.H.I.Miftah Farid, S.H.I.
NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19920712.201712.1.007

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membua^ernyataan,

Ketua Penaadilan Agama Sampit

Saya Miftah Farid, S.H.I., Hakim Pratama/ 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 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.

PAKTA INTEGRITAS



Dr. Muhammad Kiistalani, S.H.I., M.H.I.Rahmatiah, S.Sy.

NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19931215.201712.2.004

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengaflilan Agama Sampit

Saya Rahmatiah, S.Sy., Hakim Pratama/ 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 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



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.^4ukhlisin, S.H.I.
NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19870627.201712.1.003

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengftdilan Agama Sampit

Saya Mukhlisin, S.H.I., Hakim Pratama/ 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 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.

PAKTA INTEGRITAS



Dr. Muhammad l\astalani, S.H.I., M.H.I.S

NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19920623.201712.2.002

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yangj^iembuat pernyataan,

Ketua Pengafiilan Agama Sampit

Saya Santi, S.Sy., Hakim Pratama/ 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 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.

PAKTA EVTEGRITAS



Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H

NIP. 19750226.200112.1.002
Dr. Muhammad FJastalani, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19831018.200704.1.001

Sampit, 4 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,Mengetahui,

Ketua Pengajlilan Agama Sampit

Saya Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H., 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, 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.

PAKTA INTEGRITAS



g.

9.199503.1.002
Dr. Muhammad F^astalani, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19831018.200704.1.001

Sampit, 4 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,Mengetahui,

Ketua Peng^^dilan Agama Sampit

Saya H. Asni, 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

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.

PAKTA INTEGRITAS



Dr. Muhammad Rastalani, S.H.I., M.H.I.H. Pahruddin, S.Ag.

NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19681013.199303.1.003

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang menibuat pernyataan,

Ketua Pengidilan Agama Sampit

Saya H. Pahruddin, S.Ag., Panitera Muda Permohonan 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



NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19681109.200212.1.001

^^astalani, S.H.I., M.H.I.. Thoyib, S.H.I., M.H.

ilan Agama Sampit

Dr. Muhammad

Ketua Peng;

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Saya Thoyib, S.H.I,. M.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 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.

PAKTA INTEGRITAS



Dr. Muhammad Kakalani, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19831018.200704.1.00102

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang^membj>pt pernyataan,

Ketua Pengadilan Agama Sampit

Saya Muhamad Basyir, S.H.I., 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 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.

PAKTA INTEGRITAS



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

NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19830421.200904.2.007

Sampit, 4 Januari 2021
Merigetahui,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 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.

PAKTA INTEGRITAS



Dr. Muhammad KaStalani, S.H.I., M.H.I.Anita Rahma Diyani, S.HI.
NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19841013.200904.2.009

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengatlilan Agama Sampit

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-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.

PAKTA EVTEGRITAS



Dr. Muhammad Kakalani, S.H.I., M.H.I.Umi watini, A.Md.

NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19870107.200912.2.005

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengadilan 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 (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.

PAKTA INTEGRITAS



0604.1.005

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

NIP. 19831018.200704.1.001

Sampit, 4 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,Mengetahui,

Ketua Pengadllan Agama Sampit

Saya Husaini, S.H.I., Panitera Pengganti 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 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



Dr. Muhammad Ostalani, S.H.I., M.H.I.Mardiyatur Rahmah, S.H.I.

NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19880620.201403.2.006

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua PengajHilan Agama Sampit

Saya Mardiyatur Rahmah, S.H.I., Juru Sita Pengganti 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 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.

PAKTA EVTEGRITAS



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.Lii^^a Arianti, S.Pi.
NIP. 19831018.200704.1.001NIP. 19820605.201402.2 .002

//;'f-fj^Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengjtiilan Agama Sampit

Saya Linda Arianti, S.PL, Penyusun Laporan Keuangan 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 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.

PAKTA INTEGRITAS



EkoP

Sampit, 4 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,

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

NIP. 19831018.200704.1.001

Mengetahui,
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

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.

PAKTA INTEGRITAS



Dr. Muhammad K^stalani, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19831018.200704.1.001

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Peng^Bilan 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 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 teijadi di Pengadilan

Agama Sampit.

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

PAKTA EVTEGRITAS



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.A
NIP. 19831018.200704.1.001

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang memlapernyataan,

Ketua Pengfadilan 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 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.

PAKTA INTEGRITAS



Sampit, 4 Januari 2021
Yajfg membuat pernyataan,

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

NIP. 19831018.200704.1.001

Mengetahui,
Ketua Pengadjlan 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 jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehonnonisan 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 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.Hery Anshori

NIP. 19831018.200704.1.001

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Pengadfcan Agama Sampit

Saya Hery Anshori, 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 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.

PAKTA EVTEGRITAS



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.Kevin Yoga Pradana Putra
NIP. 19831018.200704.1.001

Sampit, 4 Januari 2021
Mengetahui,Yang membuat pernyataan,

Ketua Peng^lilan Agama Sampit

Saya Kevin Yoga Pradana Putra., 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 (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.

PAKTA EVTEGRITAS


