
ZONA INTEGRITAS
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

AREA 1
MANAJEMEN PERUBAHAN

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR ISI : 

1. Rapat Pembahasan Area Manajemen Perubahan Biro Perencanaan dan Keuangan Tentang

Pembahasan Jargon 30 Mei 2022

2. Absen Rapat Reformasi Birokrasi Area Bidang Manajemen Perubahan Biro Perencanaan

dan Keuangan Tentang Pembahasan Jargon 30 Mei 2022

3. Foto Rapat Reformasi Birokrasi Area Bidang Manajemen Perubahan Biro Perencanaan

dan Keuangan Tentang Pembahasan Jargon 30 Mei 2022

4. Nota Dinas Nomor 1805/2120/05/2022 prihal  Laporan Pembahasan Hasil Penentuan

Jargon Biro Perencanaan dan Keuangan 2022

5. Desain Jargon Pin dan Media Sosialisasi Zona Integritas lainnya

6. Foto hasil Banner Biro Perencanaan dan Keuangan 14-06-22

7. Pakta Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi

8.  E-Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Jan-Des 2021 dengan Jan-Mei 2022

9.  Pemanfaatan Persuratan melalui SIKD 2021 dan 2022



Nomor :  622/KU.00/05/2022 Jakarta, 30 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Reformasi

Birokrasi Area Manajemen
Perubahan

Kepada Yth:
(Daftar Nama terlampir)
di Jakarta

Sehubungan akan diadakannya Kegiatan Rapat Pembahasan Progress Reformasi
Birokrasi Unit Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan Area Manajemen Perubahan,
dengan hormat bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara
dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Melalui virtual zoom:

https://zoom.us/j/96179580788?pwd=Vjl2dy9WaVkvelcrdFhBc2haLzc0U
T09  
Meeting ID: 961 7958 0788
Passcode: 974656

Agenda Rapat : 1. Pembahasan Rencana Kerja masing-masing Tim Area Perubahan
2. Pembahasan penentuan desain  Standing Banner dan Sticker

Jargon Biro Perencanaan dan Keuangan 

Agar pelaksanaan rapat berjalan lancar, tertib dan mengarah pada pencapaian tujuan,
diharapkan kepada para peserta mempersiapkan bahan rapat serta hadir tepat waktu. Atas
perhatian serta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,  

Tatang Garjito

Digital Signature
mk-2093171010220527031115

www.mkri.id
www.mkri.id


Daftar Peserta Kegiatan Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi Unit Kerja
Biro Perencanaan dan Keuangan

NO NAMA JABATAN

1 Tatang Garjito Penanggung Jawab

2 Endrizal Ketua

3 Isti Widayanti Ketua

4 Maria Ulfah Kusumaastuti Ketua Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi 
Kebijakan

1. Santi Widiastuti
2. Nur Hasanah 
3. Renando Piany Fazardo

Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi 
Kebijakan

5 Budi Hari Wibowo Ketua Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta
Penataan Tata Laksana

1. Ruccy Susanto
2. Elin Asrofah Qibtiah 
3. Eliza

Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi
serta Penataan Tata Laksana

6 Syarief Hidayatullah Az Zaky
Ketua Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Sylvia Yuliani
2. Allita Prisantama Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM

7 Irvan Afrialdi Awaludin Muchtar Ketua Bidang Penguatan Pengawasan

1. Sarah 
2. Nurdani Hidayati Anggota Bidang Penguatan Pengawasan

8 Romi Sundara Ketua Bidang Penguatan Akuntabilitas

1. Siska Yuniza
2. Aris Wahyu Hajianto
3. Chandra Okantara

Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas

9 Yuni Nurhayati Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Andi Aprilla Megananda Sanusi
2. Windu Budiyanto
3. Dessy Citrawaty Mursito

Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10
1. Tania Nitrina Nanda Lawi
2. Khurin'in Kurnia Putri Sekretaris
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https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zaWtkLm1rcmkuaWQvYWdlbmRhL2Nsb3NlYWdlbmRhLnBocA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zaWtkLm1rcmkuaWQvYWdlbmRhL2luZm8ucGhwP2lkPTEyMDk=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3Npa2QubWtyaS5pZC9pbmRleDMucGhw
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zaWtkLm1rcmkuaWQvaW5kZXgzLnBocD9vcHRpb249TWFpbFRMJmlkPTI2NS4yNzA1MjIwMzA5MjE=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9hcnNpcGRzLm1rcmkuaWQva2VoYWRpcmFuLnBocD90b2tlbj00RUMzMUQ4QUE3NEEyRjZDMTlFOUFCMzE2QzkxNDE2QQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zaWtkLm1rcmkuaWQvYWdlbmRhL2luZm8ucGhwP2lkPTEyMDk=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTYxNzk1ODA3ODg/cHdkPVZqbDJkeTlXYVZrdmVsY3JkRmhCYzJoYUx6YzBV








NOTA DINAS
NOMOR  1805/2120//05/2022

Kepada : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dari   : Ketua Tim Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Laporan Hasil Pembahasan Penetapan Jargon Biro Perencanaan dan

Keuangan 2022

Tanggal  : 31 Mei 2022

Dengan hormat, sebagaimana Rencana Kerja Tim Area Manajemen Perubahan

Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 untuk

mensosialisasikan nilai-nilai yang menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit

Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan dalam bentuk kata-kata motivasi/ Jargon,

bersama ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan kegiatan rapat penentuan

Jargon Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 30 Mei 2022 yang diikuti oleh

seluruh pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan. 

Dalam rapat tersebut rapat ada 4 (empat) Jargon yang diusulkan oleh peserta,

yaitu :

1. PERFECT (Profesional, Efisien, Responsif, eFEktif, Cermat, Transparan dan

akunTabel)

2. STRATEGI (Senyum, Transparan, Responsif, Akuntabel, Tepat Waktu, Efektif, Gigih

dan Informatif)

3. PERISAI (Profesional, Efektif, Responsif, Inovatif, Senyum, Amanah, Inisiatif)

4. BERSAHAJA (BERintegritas, SAntun, HAndal, Jujur dan Akuntabel)

Dari ke 4 jargon yang diusulkan tersebut dipilih  dengan cara vooting ke seluruh peserta

rapat dengan dengan hasil dua suara terbanyak adalah PERFECT (memperoleh 12

suara) dan BERSAHAJA (memperoleh 8 suara).

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pembahasan penentuan Jargon

dimaksud, bersama ini kami sampaikan penjelasan secara filosofis dari 2 (dua) Jargon

terpilih yaitu : 

1. PERFECT
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 Professional : sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku

 Efisien : penyelesaian target tepat waktu

 Responsif :  cepat tanggap dalam melayani

 Efektif :  penyelesaian target dengan mekanisme yang tepat

 Cermat : teliti dan hati-hati

 Transparan :  Keterbukaan Informasi publik

 Akuntabel : Dapat dipertanggungjawabkan

2. BERSAHAJA

 Berintegritas : bertindak

secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai  organisasi

 Santun : melayani dengan sikap yang bai

 Handal :  dapat diandalkan

 Jujur :  sesuai dengan aturan

 Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan

Demikian kami laporkan, mohon arahan Bapak lebih lanjut untuk menentukan

Jargon yang akan digunakan oleh Biro Perencanaan.

Ketua Tim Reformasi Birokrasi Biro
perencanaan dan Keuangan 
Isti Widayantil
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATANG GARJITO  

NIP : 196705131988021001 

Jabatan : PLT. KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

Unit Kerja : BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   ${xxxtanggal }

Mengetahui,
Atasan langsung,

M GUNTUR HAMZAH

Yang membuat pernyataan,

TATANG GARJITO
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isti Widayanti 

NIP : 198312062009012002

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   ${xxxtanggal }

Mengetahui,
Atasan langsung,

Tatang Garjito 

Yang membuat pernyataan,

Isti Widayanti
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endrizal  

NIP : 197505232006041003

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Tatang Garjito

Yang membuat pernyataan,

Endrizal

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Digital Signature
mk-1877665302220104113943

www.mkri.id
http://www.tcpdf.org
www.mkri.id


PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Hari Wibowo

NIP : 197808062006041004

Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Endrizal ) 

Yang membuat pernyataan,

( Budi H. Wibowo) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romi Sundara

NIP : 19730413 200604 1 003

Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  Kinerja

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan
atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Endrizal )

Yang membuat pernyataan,

( Romi Sundara ) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Ulfah Kusumaastuti 

NIP : 19791015 200604 2 007

Jabatan : Kepala Sub Bagian Verifikasi

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

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

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 17 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Isti Widayanti
Nip. 19831206 200901 2 002 

Yang membuat pernyataan,

Maria Ulfah Kusumaastuti
Nip. 19791015 200604 2 007
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Nurhayati 

NIP : 19770531 199903 2 001 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Isti Widayanti

Yang membuat pernyataan,

Yuni Nurhayati
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarief Hidayatullah Az Zaky 

NIP : 19790204 200912 1 001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Isti Widayanti

Yang membuat pernyataan,

Syarief Hidayatullah Az Zaky
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah

NIP : 19770425 199903 2 001 

Jabatan : Verifikatur  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Sarah
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chandra Okantara

NIP : 19701031 200701 1 002

Jabatan : Analis Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

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

serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

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

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

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

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

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

lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,      Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,
Romi Sundara

Yang membuat pernyataan,
Chandra Okantara
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Wahyu Hajianto  

NIP : 199307062018011002 

Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan   

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Budi Hari Wibowo ) 

Yang membuat pernyataan,

( Aris Wahyu Hajianto) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windu Budiyanto  

NIP : 19870109 201801 1 002 

Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   06 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Budi Hari Wibowo  

Yang membuat pernyataan,

Windu Budiyanto 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tania Nitrina Nanda Lawi 

NIP : 19880406 201012 2 001 

Jabatan : Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Syarief Hidayatullah Az Zaky

Yang membuat pernyataan,

Tania Nitrina Nanda Lawi
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sylvia Yuliani  

NIP : 19790710 200912 2 002 

Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Budi Hari Wibowo

Yang membuat pernyataan,

Sylvia Yuliani 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Yuniza

NIP : 19860606 201012 2 001

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan
atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Romi Sundara )

Yang membuat pernyataan,

( Siska Yuniza ) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santi Widiastuti

NIP : 197303071994022001

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan
atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 10 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Romi Sundara )

Yang membuat pernyataan,

( Santi Widiastuti ) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khurin’in Kurnia Putri  

NIP : 19940411 201801 2 002 

Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Budi Hari Wibowo

Yang membuat pernyataan,

Khurin’in Kurnia Putri 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Allita Prisantama 

NIP : 19950129 201801 2 001 

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Syarief Hidayatullah Az Zaky

Yang membuat pernyataan,

Allita Prisantama
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruccy Susanto 

NIP : 19741023 200604 1 001 

Jabatan : Verifikatur  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Ruccy Susanto 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renando Piany Fazardo

NIP : 198806182018011002 

Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan data Sistem Keuangan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Renando Piany Fazardo 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hasanah  

NIP : 19750614 200901 2 001 

Jabatan : Verifikatur  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Nur Hasanah 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Afrialdi Awaludin 

NIP : 197804042006041005

Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan data Sistem Keuangan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Irvan Afrialdi Awaludin  
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eliza  

NIP : 19760505 200604 2 002 

Jabatan : Bendahara  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati

Yang membuat pernyataan,

Eliza 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elin Asrofah Qibtiah 

NIP : 19891011 201402 2 001 

Jabatan : Bendahara  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati

Yang membuat pernyataan,

Elin Asrofah Qibtiah
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dessy Citrawaty Mursito  

NIP : 19841204 201012 2 001 

Jabatan : Bendahara  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   ${xxxtanggal }

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati

Yang membuat pernyataan,

Dessy Citrawaty Mursito  
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Aprilla Megananda Sanusi  

NIP : 19770414 200604 2 003 

Jabatan : Bendahara  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati

Yang membuat pernyataan,

Andi Aprilla Megananda Sanusi 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdani Hidayati   

NIP : 196903062007012002 

Jabatan : Pengolah Daftar Gaji  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

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

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati  

Yang membuat pernyataan,

Nurdani Hidayati 
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