
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, AHMAD NOFIQ MISBAHURRIZAL,  PENGADMINISTRASI UMUM  menyatakan
sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

Plt. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA IKAN DAN SARANA PRASARANA

PERIKANAN TANGKAP

Yang Membuat Pernyataan,
PENGADMINISTRASI UMUM

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 ANDHIKA PUTRA PERMANA 
 .198504252015021001  

Ditandatangani secara elektronik
oleh: 

AHMAD NOFIQ MISBAHURRIZAL
197711172008011010

ANDHIKA PUTRA PERMANA
Penata Muda

.198504252015021001

AHMAD NOFIQ MISBAHURRIZAL
Pengatur

NIP. 197711172008011010



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ANDHIKA PUTRA PERMANA,  PENGELOLA DATA  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN NELAYAN
TANGKAP

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA DATA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. FESANA ERADIATY  
196809031997032006  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

ANDHIKA PUTRA PERMANA
198504252015021001

Ir. FESANA ERADIATY
Penata Tk.I

196809031997032006

ANDHIKA PUTRA PERMANA
Penata Muda

NIP. 198504252015021001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ANWAR SUBEKI,  PRAMU KEBERSIHAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Yang Membuat Pernyataan,
PRAMU KEBERSIHAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A  
196707021992032011  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

ANWAR SUBEKI
197110062007011011

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

196707021992032011

ANWAR SUBEKI
Pengatur

NIP. 197110062007011011



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, NUR AZIZAH, SH., MH,  SEKRETARIS  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA DINAS PERIKANAN
Yang Membuat Pernyataan,

SEKRETARIS

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN,
MM   196612281992081002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

NUR AZIZAH, SH., MH
196808141992032008

Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM
Pembina Tk.I

196612281992081002

NUR AZIZAH, SH., MH
Pembina Tk.I

NIP. 196808141992032008



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, LULUK FARIDAH,  PENGADMINISTRASI UMUM  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Yang Membuat Pernyataan,
PENGADMINISTRASI UMUM

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A  
196707021992032011  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

LULUK FARIDAH
197105192008012015

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

196707021992032011

LULUK FARIDAH
Pengatur

NIP. 197105192008012015



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM,  KEPALA BIDANG BINA USAHA
PERIKANAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA DINAS PERIKANAN
Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA BIDANG BINA USAHA
PERIKANAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN,
MM   196612281992081002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM
196509241991012001

Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN,
MM

Pembina Tk.I
196612281992081002

Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM
Pembina

NIP. 196509241991012001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI, SE., MA,  KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 SEKRETARIS
Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

 

Ditandatangani secara elektronik
oleh: 

 NUR AZIZAH, SH., MH  
196808141992032008  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI, SE.,
MA
198801062010012013

NUR AZIZAH, SH., MH
Pembina Tk.I

196808141992032008

SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI, SE.,
MA

Penata
NIP. 198801062010012013



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A,  KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 SEKRETARIS
Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

 

Ditandatangani secara elektronik
oleh: 

 NUR AZIZAH, SH., MH  
196808141992032008  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
196707021992032011

NUR AZIZAH, SH., MH
Pembina Tk.I

196808141992032008

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

NIP. 196707021992032011



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dra. BEA UMIYATI,  PENGELOLA KEGIATAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA
BUDIDAYA

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA KEGIATAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 EKO MULYADI, S.IP  
196310061989031010  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

Dra. BEA UMIYATI
196407071991102001

EKO MULYADI, S.IP
Penata Tk.I

196310061989031010

Dra. BEA UMIYATI
Penata

NIP. 196407071991102001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, CYNTHIA MEI, A.Md,  PENGELOLA DATA  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA DATA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 MASHURI, ST, MM   196508311988011002
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

CYNTHIA MEI, A.Md
199005172019032007

MASHURI, ST, MM
Penata Tk.I

196508311988011002

CYNTHIA MEI, A.Md
Pengatur

NIP. 199005172019032007



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, DIKA GUNAWAN SISWANTORO, S.Pi, M.T.,  KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
PEMBUDIDAYA  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

Plt. KEPALA BIDANG PRODUKSI
BUDIDAYA

Yang Membuat Pernyataan,
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN

PEMBUDIDAYA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 MASHURI, ST, MM 
 .196508311988011002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

DIKA GUNAWAN SISWANTORO, S.Pi, M.T.
198006302002121004

MASHURI, ST, MM
Penata Tk.I

.196508311988011002

DIKA GUNAWAN SISWANTORO, S.Pi, M.T.
Penata Tk.I

NIP. 198006302002121004



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, EKO MULYADI, S.IP,  KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA BUDIDAYA 
menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

Plt. KEPALA BIDANG PRODUKSI
BUDIDAYA

Yang Membuat Pernyataan,
KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA

BUDIDAYA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 MASHURI, ST, MM 
 .196508311988011002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

EKO MULYADI, S.IP
196310061989031010

MASHURI, ST, MM
Penata Tk.I

.196508311988011002

EKO MULYADI, S.IP
Penata Tk.I

NIP. 196310061989031010



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. FESANA ERADIATY,  KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP 
menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
NELAYAN TANGKAP

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TARINA HANDANINGRUM, MM  
196808141992122002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

Ir. FESANA ERADIATY
196809031997032006

Ir. TARINA HANDANINGRUM, MM
Pembina

196808141992122002

Ir. FESANA ERADIATY
Penata Tk.I

NIP. 196809031997032006



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, FLORANDA RAHMADHENY GANDESHA, A.Md.Pi,  PENGELOLA PENGAWASAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
PEMBUDIDAYA

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA PENGAWASAN

PEMBUDIDAYAAN IKAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 DIKA GUNAWAN SISWANTORO, S.Pi,
M.T.   198006302002121004  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

FLORANDA RAHMADHENY GANDESHA,
A.Md.Pi
199607272020122030

DIKA GUNAWAN SISWANTORO, S.Pi, M.T.
Penata Tk.I

198006302002121004

FLORANDA RAHMADHENY GANDESHA,
A.Md.Pi
Pengatur

NIP. 199607272020122030



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, GANDHI WIRA ARIPRAWIYANA, S.Pi,  PENGELOLA PENGEMBANGAN 
menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
PEMBUDIDAYA

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA PENGEMBANGAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 DIKA GUNAWAN SISWANTORO, S.Pi, M.T.  
198006302002121004  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

GANDHI WIRA ARIPRAWIYANA, S.Pi
198603102010011021

DIKA GUNAWAN SISWANTORO, S.Pi, M.T.
Penata Tk.I

198006302002121004

GANDHI WIRA ARIPRAWIYANA, S.Pi
Penata Muda

NIP. 198603102010011021



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, GATOT SUGIHARTO,  PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR 
menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

KANTOR

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A  
196707021992032011  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

GATOT SUGIHARTO
196806062007011044

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

196707021992032011

GATOT SUGIHARTO
Pengatur

NIP. 196806062007011044



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, HARIYONO,  PETUGAS KEAMANAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Yang Membuat Pernyataan,
PETUGAS KEAMANAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A  
196707021992032011  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

HARIYONO
197405132008011012

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

196707021992032011

HARIYONO
Juru

NIP. 197405132008011012



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, HARIYONO,  PENGELOLA KEUANGAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA KEUANGAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA   198801062010012013  

Ditandatangani secara elektronik
oleh: 

HARIYONO
196601041992021001

SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA
Penata

198801062010012013

HARIYONO
Penata Muda Tk.I

NIP. 196601041992021001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, HARYULI NUNING WIJAYANTI, S.Pi,  PENGOLAH DATA PEMBERDAYAAN
NELAYAN TANGKAP  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
NELAYAN TANGKAP

Yang Membuat Pernyataan,
PENGOLAH DATA PEMBERDAYAAN

NELAYAN TANGKAP

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. FESANA ERADIATY  
196809031997032006  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

HARYULI NUNING WIJAYANTI, S.Pi
197107262014072001

Ir. FESANA ERADIATY
Penata Tk.I

196809031997032006

HARYULI NUNING WIJAYANTI, S.Pi
Penata Muda Tk.I

NIP. 197107262014072001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, HERI SUYANTO,  PRAMU KEBERSIHAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA,
PROMOSI DAN LOGISTIK

Yang Membuat Pernyataan,
PRAMU KEBERSIHAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TITI NURANI E.   196610081999032002
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

HERI SUYANTO
197208052007011016

Ir. TITI NURANI E.
Penata Tk.I

196610081999032002

HERI SUYANTO
Juru

NIP. 197208052007011016



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. INANG YUDORINI, M.A,  KEPALA SEKSI PEMBINAAN USAHA, MUTU DAN
DIVERSIFIKASI PRODUK  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA BIDANG BINA USAHA
PERIKANAN

Yang Membuat Pernyataan,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN USAHA, MUTU

DAN DIVERSIFIKASI PRODUK

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM  
196509241991012001  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

Ir. INANG YUDORINI, M.A
196305111990032003

Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM
Pembina

196509241991012001

Ir. INANG YUDORINI, M.A
Penata Tk.I

NIP. 196305111990032003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM,  KEPALA DINAS PERIKANAN 
menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

Bupati Sidoarjo
Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA DINAS PERIKANAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

AHMAD MUHDLOR
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM
196612281992081002

AHMAD MUHDLOR
Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM

Pembina Tk.I
NIP. 196612281992081002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, KUSIANTO,  PRAMU KEBERSIHAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA,
PROMOSI DAN LOGISTIK

Yang Membuat Pernyataan,
PRAMU KEBERSIHAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TITI NURANI E.   196610081999032002
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

KUSIANTO
196806032007011013

Ir. TITI NURANI E.
Penata Tk.I

196610081999032002

KUSIANTO
Pengatur Tk.I

NIP. 196806032007011013



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MASBUQIN,  PRAMU KEBERSIHAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA,
PROMOSI DAN LOGISTIK

Yang Membuat Pernyataan,
PRAMU KEBERSIHAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TITI NURANI E.   196610081999032002
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

MASBUQIN
197704152007011018

Ir. TITI NURANI E.
Penata Tk.I

196610081999032002

MASBUQIN
Pengatur Muda Tk.I

NIP. 197704152007011018



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MASHURI, ST, MM,  KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN 
menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA DINAS PERIKANAN
Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN,
MM   196612281992081002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

MASHURI, ST, MM
196508311988011002

Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN,
MM

Pembina Tk.I
196612281992081002

MASHURI, ST, MM
Penata Tk.I

NIP. 196508311988011002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MASHURI, ST, MM,  Plt. KEPALA BIDANG PRODUKSI BUDIDAYA  menyatakan
sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA DINAS PERIKANAN
Yang Membuat Pernyataan,

Plt. KEPALA BIDANG PRODUKSI
BUDIDAYA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN,
MM   196612281992081002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

MASHURI, ST, MM
.196508311988011002

Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN,
MM

Pembina Tk.I
196612281992081002

MASHURI, ST, MM
Penata Tk.I

NIP. .196508311988011002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, PRASTIWI DIA ROSITA,  PENGELOLA KEGIATAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

Plt. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA IKAN DAN SARANA PRASARANA

PERIKANAN TANGKAP

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA KEGIATAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 ANDHIKA PUTRA PERMANA 
 .198504252015021001  

Ditandatangani secara elektronik
oleh: 

PRASTIWI DIA ROSITA
198404092008012003

ANDHIKA PUTRA PERMANA
Penata Muda

.198504252015021001

PRASTIWI DIA ROSITA
Pengatur

NIP. 198404092008012003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, QOTRUNADA DRAJAT WIDYA UTAMI, A.Md.Pi,  PENGELOLA
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PEMBINAAN USAHA,
MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN USAHA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. INANG YUDORINI, M.A  
196305111990032003  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

QOTRUNADA DRAJAT WIDYA UTAMI,
A.Md.Pi
199702042020122019

Ir. INANG YUDORINI, M.A
Penata Tk.I

196305111990032003

QOTRUNADA DRAJAT WIDYA UTAMI,
A.Md.Pi
Pengatur

NIP. 199702042020122019



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, RINA YULIANI, A.Md,  PRANATA KOMPUTER TERAMPIL  menyatakan sebagai
berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Yang Membuat Pernyataan,
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

RINA YULIANI, A.Md
199602022019032013

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

196707021992032011

RINA YULIANI, A.Md
Pengatur

NIP. 199602022019032013



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, RINA YULIANI, A.Md,  PRANATA KOMPUTER TERAMPIL  menyatakan sebagai
berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Yang Membuat Pernyataan,
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A  
196707021992032011  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

RINA YULIANI, A.Md
199602022019032013

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

196707021992032011

RINA YULIANI, A.Md
Pengatur

NIP. 199602022019032013



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SAIBIN,  TEKNISI SARANA DAN PRASARANA  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Yang Membuat Pernyataan,
TEKNISI SARANA DAN PRASARANA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A  
196707021992032011  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

SAIBIN
196908122007011026

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

196707021992032011

SAIBIN
Pengatur Muda Tk.I

NIP. 196908122007011026



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ANDHIKA PUTRA PERMANA,  Plt. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA IKAN DAN SARANA PRASARANA PERIKANAN TANGKAP  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA BIDANG PERIKANAN
TANGKAP

Yang Membuat Pernyataan,
Plt. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER

DAYA IKAN DAN SARANA PRASARANA
PERIKANAN TANGKAP

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TARINA HANDANINGRUM, MM  
196808141992122002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

ANDHIKA PUTRA PERMANA
.198504252015021001

Ir. TARINA HANDANINGRUM, MM
Pembina

196808141992122002

ANDHIKA PUTRA PERMANA
Penata Muda

NIP. .198504252015021001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SENA'IN,  PRAMU KEBERSIHAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA,
PROMOSI DAN LOGISTIK

Yang Membuat Pernyataan,
PRAMU KEBERSIHAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TITI NURANI E.   196610081999032002
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

SENA'IN
197008082007011022

Ir. TITI NURANI E.
Penata Tk.I

196610081999032002

SENA'IN
Pengatur Tk.I

NIP. 197008082007011022



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SETYANA MEIRNAWATI, S. Pi,  ANALIS KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN

Yang Membuat Pernyataan,
ANALIS KESEHATAN IKAN DAN

LINGKUNGAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 MASHURI, ST, MM  
196508311988011002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

SETYANA MEIRNAWATI, S. Pi
198905212020122014

MASHURI, ST, MM
Penata Tk.I

196508311988011002

SETYANA MEIRNAWATI, S. Pi
Penata Muda

NIP. 198905212020122014



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SITI ROHANI,  PENGADMINISTRASI PENERIMAAN  menyatakan sebagai berikut
:

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Yang Membuat Pernyataan,
PENGADMINISTRASI PENERIMAAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA   198801062010012013  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

SITI ROHANI
196611271994032002

SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA
Penata

198801062010012013

SITI ROHANI
Penata Muda Tk.I

NIP. 196611271994032002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUMANAN,  PRAMU KEBERSIHAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA,
PROMOSI DAN LOGISTIK

Yang Membuat Pernyataan,
PRAMU KEBERSIHAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TITI NURANI E.   196610081999032002
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

SUMANAN
196806202007011017

Ir. TITI NURANI E.
Penata Tk.I

196610081999032002

SUMANAN
Pengatur Muda Tk.I

NIP. 196806202007011017



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUNARI, A.Md,  PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN  menyatakan sebagai
berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA   198801062010012013  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

SUNARI, A.Md
198506152011011012

SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA
Penata

198801062010012013

SUNARI, A.Md
Penata Muda

NIP. 198506152011011012



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUPRIYADI, S.Pi,  PENGELOLA DATA  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA
BUDIDAYA

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA DATA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 EKO MULYADI, S.IP  
196310061989031010  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

SUPRIYADI, S.Pi
196402031993031004

EKO MULYADI, S.IP
Penata Tk.I

196310061989031010

SUPRIYADI, S.Pi
Penata Tk.I

NIP. 196402031993031004



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. TARINA HANDANINGRUM, MM,  KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP 
menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA DINAS PERIKANAN
Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN,
MM   196612281992081002  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

Ir. TARINA HANDANINGRUM, MM
196808141992122002

Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM
Pembina Tk.I

196612281992081002

Ir. TARINA HANDANINGRUM, MM
Pembina

NIP. 196808141992122002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. TITI NURANI E.,  KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA, PROMOSI DAN
LOGISTIK  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA BIDANG BINA USAHA
PERIKANAN

Yang Membuat Pernyataan,
KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA,

PROMOSI DAN LOGISTIK

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM  
196509241991012001  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

Ir. TITI NURANI E.
196610081999032002

Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM
Pembina

196509241991012001

Ir. TITI NURANI E.
Penata Tk.I

NIP. 196610081999032002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, UNTUNG SUPRIYADI,  PENGADMINISTRASI UMUM  menyatakan sebagai berikut
:

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA,
PROMOSI DAN LOGISTIK

Yang Membuat Pernyataan,
PENGADMINISTRASI UMUM

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TITI NURANI E.   196610081999032002
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

UNTUNG SUPRIYADI
196311161992031008

Ir. TITI NURANI E.
Penata Tk.I

196610081999032002

UNTUNG SUPRIYADI
Pengatur Tk.I

NIP. 196311161992031008



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, WARSIAMI,  PENGADMINISTRASI UMUM  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA,
PROMOSI DAN LOGISTIK

Yang Membuat Pernyataan,
PENGADMINISTRASI UMUM

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. TITI NURANI E.   196610081999032002
 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

WARSIAMI
196706071991032009

Ir. TITI NURANI E.
Penata Tk.I

196610081999032002

WARSIAMI
Penata Muda Tk.I

NIP. 196706071991032009



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, WINDAYANTI PURI WENDRAYANA, SE, MM,  BENDAHARA  menyatakan sebagai
berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Yang Membuat Pernyataan,
BENDAHARA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA   198801062010012013  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

WINDAYANTI PURI WENDRAYANA,
SE, MM
198509052010012030

SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA
Penata

198801062010012013

WINDAYANTI PURI WENDRAYANA, SE,
MM

Penata
NIP. 198509052010012030



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, WITARTI LISTYORINI,  PENGELOLA KEUANGAN  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA KEUANGAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA   198801062010012013  

Ditandatangani secara elektronik
oleh: 

WITARTI LISTYORINI
196805271989112002

SISKA KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI,
SE., MA
Penata

198801062010012013

WITARTI LISTYORINI
Penata Muda Tk.I

NIP. 196805271989112002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, YUNNY SUSILOWATI, A.Md,  PENGELOLA DATA  menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SEKSI PEMBINAAN USAHA, MUTU
DAN DIVERSIFIKASI PRODUK

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA DATA

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Ir. INANG YUDORINI, M.A  
196305111990032003  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

YUNNY SUSILOWATI, A.Md
198106062010012002

Ir. INANG YUDORINI, M.A
Penata Tk.I

196305111990032003

YUNNY SUSILOWATI, A.Md
Penata Muda

NIP. 198106062010012002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, DYAH ASRI PRABAWATI, S.Pi,  PENGELOLA KEPEGAWAIAN  menyatakan
sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi
serta kewenangan atas jabatan saya.

2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta
tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya
siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2021
Mengetahui,

 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Yang Membuat Pernyataan,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A  
196707021992032011  

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

DYAH ASRI PRABAWATI, S.Pi
197906242009022004

Dra. RETNO YULI ARYANTI,M.A
Penata Tk.I

196707021992032011

DYAH ASRI PRABAWATI, S.Pi
Penata Muda

NIP. 197906242009022004


