
FAKTA INTEGRITAS 
(PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Frangky Adinegoro 

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 01 Februari 1979 

NIK : 1702090702790001 

Alamat : Jln. Raflesia No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Batu 

Galing 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam  

Telp/HP : 0821 7916 6568 
 

Menyatakan : 

1. Bersedia bekerja sebagai tenaga reporter/editing pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dan mengikatkan diri dan 

berjanji akan taat dan patuh terhadap aturan/disiplin yang 

diberlakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong baik tertulis 

maupun tidak tertulis ( sesuai SK Nomor..........) 

2. Mengikatkan diri sebagai tenaga reporter/editing dalam jangka waktu 

dua belas bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 

Desember 2019 dan apabila diperlukan dan dipandang cukup untuk 

diperpanjang dengan kesepakatan baru sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

3. Akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas dan 

ketentuan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

4. Dalam masa perjanjian ini kami tidak berhak mengajukan cuti tetapi 

mendapatkan hak izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong. 

5. Apabila selama tiga hari berturut turut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya tanpa keterangan dan selama tujuh hari dalam 1 (satu) 

bulan tidak berturut turut atau selama satu bulan tidak melaksanakan 

tugas maka saya atau yang bersangkutan tidak berhak meminta atas 

gaji/honor yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong.  

6. Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga reporter/editing yang tidak 

memenuhi kriteria dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong maka akan dikenakan masa kontrak berjangka (1, 2, 3 

tiga bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan pemutusan hubungan 

kerja oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Pemutusan hubungan kerja/PHK oleh Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Rejang Lebong terhadap yang bersangkutan 

apabila :  

a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai tenaga reporter/editing sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

 

 

 

 

 



b. Melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagimana 

disebutkan dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya. 

8. Berkewajiban membuat artikel/berita dalam 1 (satu) bulan sebanyak 20 

artikel/berita per orang (untuk reporter). 

9. Berkewajiban mengedit video dan gambar dalam 1 (satu) bulan 

maksimal sebanyak 12 (dua belas) video per bulan (untuk editor). 

10 Artikel/berita, editing video/gambar dapat diajukan pembanyaran 

dengan ketentuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada : 

 Menyerahkan arsip artikel/berita hasil karya sendiri yang sudah 

ditayang dalam website www.rejanglebongkab.go.id atau editing 

video, gambar hasil karya sendiri yang telah tayang pada media 

informasi berupa videotron, TV kabel atau media elektronik lainnya. 

 Apabila dalam pagu anggaran untuk pembayaran artikel/berita, 

editing video/gambar sudah tidak mencukupi lagi, maka saya tetap 

berkewajiban untuk melakukan liputan, membuat artikel/berita, 

editing video gambar  untuk dapat ditayangkan sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

  

            Demikian Fakta Integritas atau Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat 

jasmani/rohani dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

                                                    Curup, 02 April 2019 

 

Mengetahui, 

Plt. Kepala Dinas  

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong 

 

 

 

Dodi Sahdani, S.Sos, M.Si 

Pembina (IV.b) 

NIP.19650810 198603 1 003 

Hormat Saya 

 

 

 

 

 

 

Frangky Adinegoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rejanglebongkab.go.id/


FAKTA INTEGRITAS 
(PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Ahmad Faisal 

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 06 Juni 1980 

NIK : 1702090606800002 

Alamat : Gg Nanang ismail, Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan 

Sidorejo Curup Tengah 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam  

Telp/HP : 0853 7716 1415 
 

Menyatakan : 

1. Bersedia bekerja sebagai tenaga reporter/editing pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dan mengikatkan diri dan 

berjanji akan taat dan patuh terhadap aturan/disiplin yang diberlakukan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rejang Lebong baik tertulis maupun tidak tertulis ( 

sesuai SK Nomor..........) 

2. Mengikatkan diri sebagai tenaga reporter/editing dalam jangka waktu dua 

belas bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 

2019 dan apabila diperlukan dan dipandang cukup untuk diperpanjang 

dengan kesepakatan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas dan 

ketentuan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

4. Dalam masa perjanjian ini kami tidak berhak mengajukan cuti tetapi 

mendapatkan hak izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

5. Apabila selama tiga hari berturut turut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya tanpa keterangan dan selama tujuh hari dalam 1 (satu) 

bulan tidak berturut turut atau selama satu bulan tidak melaksanakan 

tugas maka saya atau yang bersangkutan tidak berhak meminta atas 

gaji/honor yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong.  

6. Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga reporter/editing yang tidak 

memenuhi kriteria dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong maka akan dikenakan masa kontrak berjangka (1, 2, 3 tiga 

bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan pemutusan hubungan kerja 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Pemutusan hubungan kerja/PHK oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong terhadap yang bersangkutan apabila :  

a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai tenaga reporter/editing sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

b. Melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagimana 

disebutkan dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya. 

8. Berkewajiban membuat artikel/berita dalam 1 (satu) bulan sebanyak 20 

artikel/berita per orang (untuk reporter). 

9. Berkewajiban mengedit video dan gambar dalam 1 (satu) bulan maksimal 

sebanyak 12 (dua belas) video per bulan (untuk editor). 



10. Artikel/berita, editing video/gambar dapat diajukan pembanyaran dengan 

ketentuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada : 

 Menyerahkan arsip artikel/berita hasil karya sendiri yang sudah 

ditayang dalam website www.rejanglebongkab.go.id atau editing video, 

gambar hasil karya sendiri yang telah tayang pada media informasi 

berupa videotron, TV kabel atau media elektronik lainnya. 

 Apabila dalam pagu anggaran untuk pembayaran artikel/berita, editing 

video/gambar sudah tidak mencukupi lagi, maka saya tetap 

berkewajiban untuk melakukan liputan, membuat artikel/berita, 

editing video gambar  untuk dapat ditayangkan sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

  

           Demikian Fakta Integritas atau Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini 

saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

                                                    Curup, 02 April 2019 

 

Mengetahui, 

Plt. Kepala Dinas  

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong 

 

 

 

Dodi Sahdani, S.Sos, M.Si 

Pembina (IV.b) 

NIP.19650810 198603 1 003 

Hormat Saya 

 

 

 

 

 

 

Ahmad Faisal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.rejanglebongkab.go.id/


FAKTA INTEGRITAS 
(PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Andi Saputra 

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 13 Oktober 1992 

NIK : - 

Alamat : Perumnas Batu Galing Curup 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam  

Telp/HP : 0815 3299 95 11 
 

Menyatakan : 

1. Bersedia bekerja sebagai tenaga reporter/editing pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dan mengikatkan diri dan 

berjanji akan taat dan patuh terhadap aturan/disiplin yang diberlakukan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rejang Lebong baik tertulis maupun tidak tertulis ( 

sesuai SK Nomor..........) 

2. Mengikatkan diri sebagai tenaga reporter/editing dalam jangka waktu dua 

belas bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 

2019 dan apabila diperlukan dan dipandang cukup untuk diperpanjang 

dengan kesepakatan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas dan 

ketentuan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

4. Dalam masa perjanjian ini kami tidak berhak mengajukan cuti tetapi 

mendapatkan hak izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

5. Apabila selama tiga hari berturut turut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya tanpa keterangan dan selama tujuh hari dalam 1 (satu) 

bulan tidak berturut turut atau selama satu bulan tidak melaksanakan 

tugas maka saya atau yang bersangkutan tidak berhak meminta atas 

gaji/honor yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong.  

6. Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga reporter/editing yang tidak 

memenuhi kriteria dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong maka akan dikenakan masa kontrak berjangka (1, 2, 3 tiga 

bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan pemutusan hubungan kerja 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Pemutusan hubungan kerja/PHK oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong terhadap yang bersangkutan apabila :  

a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai tenaga reporter/editing sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

b. Melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagimana 

disebutkan dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya. 

8. Berkewajiban membuat artikel/berita dalam 1 (satu) bulan sebanyak 20 

artikel/berita per orang (untuk reporter). 

9. Berkewajiban mengedit video dan gambar dalam 1 (satu) bulan maksimal 

sebanyak 12 (dua belas) video per bulan (untuk editor). 

10. Artikel/berita, editing video/gambar dapat diajukan pembanyaran dengan 

ketentuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada : 



 Menyerahkan arsip artikel/berita hasil karya sendiri yang sudah 

ditayang dalam website www.rejanglebongkab.go.id atau editing video, 

gambar hasil karya sendiri yang telah tayang pada media informasi 

berupa videotron, TV kabel atau media elektronik lainnya. 

 Apabila dalam pagu anggaran untuk pembayaran artikel/berita, editing 

video/gambar sudah tidak mencukupi lagi, maka saya tetap 

berkewajiban untuk melakukan liputan, membuat artikel/berita, 

editing video gambar  untuk dapat ditayangkan sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

  

           Demikian Fakta Integritas atau Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini 

saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

                                                    Curup, 02 April 2019 

 

Mengetahui, 

Plt. Kepala Dinas  

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong 

 

 

 

Dodi Sahdani, S.Sos, M.Si 

Pembina (IV.b) 

NIP.19650810 198603 1 003 

Hormat Saya 

 

 

 

 

 

 

Andi Saputra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.rejanglebongkab.go.id/


FAKTA INTEGRITAS 
(PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Ayu Zulnita 

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 11 oktober 1995 

NIK : 1702095110950001 

Alamat : Setia Negara, Perumahan Puskemas Curup 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam  

Telp/HP : 0813 6559 4553 
 

Menyatakan : 

1. Bersedia bekerja sebagai tenaga reporter/editing pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dan mengikatkan diri dan 

berjanji akan taat dan patuh terhadap aturan/disiplin yang diberlakukan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rejang Lebong baik tertulis maupun tidak tertulis ( 

sesuai SK Nomor..........) 

2. Mengikatkan diri sebagai tenaga reporter/editing dalam jangka waktu dua 

belas bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 

2019 dan apabila diperlukan dan dipandang cukup untuk diperpanjang 

dengan kesepakatan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas dan 

ketentuan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

4. Dalam masa perjanjian ini kami tidak berhak mengajukan cuti tetapi 

mendapatkan hak izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

5. Apabila selama tiga hari berturut turut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya tanpa keterangan dan selama tujuh hari dalam 1 (satu) 

bulan tidak berturut turut atau selama satu bulan tidak melaksanakan 

tugas maka saya atau yang bersangkutan tidak berhak meminta atas 

gaji/honor yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong.  

6. Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga reporter/editing yang tidak 

memenuhi kriteria dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong maka akan dikenakan masa kontrak berjangka (1, 2, 3 tiga 

bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan pemutusan hubungan kerja 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Pemutusan hubungan kerja/PHK oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong terhadap yang bersangkutan apabila :  

a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai tenaga reporter/editing sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

b. Melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagimana 

disebutkan dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya. 

8. Berkewajiban membuat artikel/berita dalam 1 (satu) bulan sebanyak 20 

artikel/berita per orang (untuk reporter). 

9. Berkewajiban mengedit video dan gambar dalam 1 (satu) bulan maksimal 

sebanyak 12 (dua belas) video per bulan (untuk editor). 

10. Artikel/berita, editing video/gambar dapat diajukan pembanyaran dengan 

ketentuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada : 



 Menyerahkan arsip artikel/berita hasil karya sendiri yang sudah 

ditayang dalam website www.rejanglebongkab.go.id atau editing video, 

gambar hasil karya sendiri yang telah tayang pada media informasi 

berupa videotron, TV kabel atau media elektronik lainnya. 

 Apabila dalam pagu anggaran untuk pembayaran artikel/berita, editing 

video/gambar sudah tidak mencukupi lagi, maka saya tetap 

berkewajiban untuk melakukan liputan, membuat artikel/berita, 

editing video gambar  untuk dapat ditayangkan sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

  

           Demikian Fakta Integritas atau Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini 

saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

                                                    Curup, 02 April 2019 

 

Mengetahui, 

Plt. Kepala Dinas  

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong 

 

 

 

Dodi Sahdani, S.Sos, M.Si 

Pembina (IV.b) 

NIP.19650810 198603 1 003 

Hormat Saya 

 

 

 

 

 

 

Ayu Zulnita 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rejanglebongkab.go.id/


FAKTA INTEGRITAS 
(PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Sodikin 

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 20 Agustus 1984 

NIK : 1702182008840005 

Alamat : Gg Guru-Guru, Air Putih Kec. Curup Selatan 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Agama : Islam  

Telp/HP : 0822 6991 1219 
 

Menyatakan : 

1. Bersedia bekerja sebagai tenaga reporter/editing pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dan mengikatkan diri dan 

berjanji akan taat dan patuh terhadap aturan/disiplin yang diberlakukan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rejang Lebong baik tertulis maupun tidak tertulis ( 

sesuai SK Nomor..........) 

2. Mengikatkan diri sebagai tenaga reporter/editing dalam jangka waktu dua 

belas bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 

2019 dan apabila diperlukan dan dipandang cukup untuk diperpanjang 

dengan kesepakatan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas dan 

ketentuan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

4. Dalam masa perjanjian ini kami tidak berhak mengajukan cuti tetapi 

mendapatkan hak izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

5. Apabila selama tiga hari berturut turut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya tanpa keterangan dan selama tujuh hari dalam 1 (satu) 

bulan tidak berturut turut atau selama satu bulan tidak melaksanakan 

tugas maka saya atau yang bersangkutan tidak berhak meminta atas 

gaji/honor yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong.  

6. Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga reporter/editing yang tidak 

memenuhi kriteria dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong maka akan dikenakan masa kontrak berjangka (1, 2, 3 tiga 

bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan pemutusan hubungan kerja 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Pemutusan hubungan kerja/PHK oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong terhadap yang bersangkutan apabila :  

a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai tenaga reporter/editing sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

b. Melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagimana 

disebutkan dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya. 

8. Berkewajiban membuat artikel/berita dalam 1 (satu) bulan sebanyak 20 

artikel/berita per orang (untuk reporter). 

9. Berkewajiban mengedit video dan gambar dalam 1 (satu) bulan maksimal 

sebanyak 12 (dua belas) video per bulan (untuk editor). 

10. Artikel/berita, editing video/gambar dapat diajukan pembanyaran dengan 

ketentuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada : 



 Menyerahkan arsip artikel/berita hasil karya sendiri yang sudah 

ditayang dalam website www.rejanglebongkab.go.id atau editing video, 

gambar hasil karya sendiri yang telah tayang pada media informasi 

berupa videotron, TV kabel atau media elektronik lainnya. 

 Apabila dalam pagu anggaran untuk pembayaran artikel/berita, editing 

video/gambar sudah tidak mencukupi lagi, maka saya tetap 

berkewajiban untuk melakukan liputan, membuat artikel/berita, 

editing video gambar  untuk dapat ditayangkan sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

  

           Demikian Fakta Integritas atau Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini 

saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

                                                    Curup, 02 April 2019 

 

Mengetahui, 

Plt. Kepala Dinas  

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong 

 

 

 

Dodi Sahdani, S.Sos, M.Si 

Pembina (IV.b) 

NIP.19650810 198603 1 003 

Hormat Saya 

 

 

 

 

 

 

Sodikin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rejanglebongkab.go.id/


FAKTA INTEGRITAS 
(PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Redo Febriado 

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 21 Februari 1984 

NIK : 1702192102840001 

Alamat : BTN Air Bang Blok M No 71 Rt. 23 Rw. 08 

Curup Tengah 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Agama : Islam  

Telp/HP : 0897 5183 931 
 

Menyatakan : 

1. Bersedia bekerja sebagai tenaga reporter/editing pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dan mengikatkan diri dan 

berjanji akan taat dan patuh terhadap aturan/disiplin yang diberlakukan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rejang Lebong baik tertulis maupun tidak tertulis ( 

sesuai SK Nomor..........) 

2. Mengikatkan diri sebagai tenaga reporter/editing dalam jangka waktu dua 

belas bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 

2019 dan apabila diperlukan dan dipandang cukup untuk diperpanjang 

dengan kesepakatan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas dan 

ketentuan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

4. Dalam masa perjanjian ini kami tidak berhak mengajukan cuti tetapi 

mendapatkan hak izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

5. Apabila selama tiga hari berturut turut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya tanpa keterangan dan selama tujuh hari dalam 1 (satu) 

bulan tidak berturut turut atau selama satu bulan tidak melaksanakan 

tugas maka saya atau yang bersangkutan tidak berhak meminta atas 

gaji/honor yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong.  

6. Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga reporter/editing yang tidak 

memenuhi kriteria dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong maka akan dikenakan masa kontrak berjangka (1, 2, 3 tiga 

bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan pemutusan hubungan kerja 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Pemutusan hubungan kerja/PHK oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong terhadap yang bersangkutan apabila :  

a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai tenaga reporter/editing sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

b. Melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagimana 

disebutkan dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya. 

8. Berkewajiban membuat artikel/berita dalam 1 (satu) bulan sebanyak 20 

artikel/berita per orang (untuk reporter). 

9. Berkewajiban mengedit video dan gambar dalam 1 (satu) bulan maksimal 

sebanyak 12 (dua belas) video per bulan (untuk editor). 



10. Artikel/berita, editing video/gambar dapat diajukan pembanyaran dengan 

ketentuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada : 

 Menyerahkan arsip artikel/berita hasil karya sendiri yang sudah 

ditayang dalam website www.rejanglebongkab.go.id atau editing video, 

gambar hasil karya sendiri yang telah tayang pada media informasi 

berupa videotron, TV kabel atau media elektronik lainnya. 

 Apabila dalam pagu anggaran untuk pembayaran artikel/berita, editing 

video/gambar sudah tidak mencukupi lagi, maka saya tetap 

berkewajiban untuk melakukan liputan, membuat artikel/berita, 

editing video gambar  untuk dapat ditayangkan sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

  

           Demikian Fakta Integritas atau Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini 

saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

                                                    Curup, 02 April 2019 

 

Mengetahui, 

Plt. Kepala Dinas  

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong 

 

 

 

Dodi Sahdani, S.Sos, M.Si 

Pembina (IV.b) 

NIP.19650810 198603 1 003 

Hormat Saya 

 

 

 

 

 

 

Redo Febriado 
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FAKTA INTEGRITAS 
(PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Rama Satria 

Tempat, Tanggal Lahir : Rimbo Pengadang, 18 April 1999 

NIK : 1702191804990003 

Alamat : Jln. Barau-Barau No. 18 Perumnas Batu Galing 

Curup tengah 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Agama : Islam  

Telp/HP : 0822 6912 9090 
 

Menyatakan : 

1. Bersedia bekerja sebagai tenaga reporter/editing pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dan mengikatkan diri dan 

berjanji akan taat dan patuh terhadap aturan/disiplin yang diberlakukan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Melalui Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rejang Lebong baik tertulis maupun tidak tertulis ( 

sesuai SK Nomor..........) 

2. Mengikatkan diri sebagai tenaga reporter/editing dalam jangka waktu dua 

belas bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 

2019 dan apabila diperlukan dan dipandang cukup untuk diperpanjang 

dengan kesepakatan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas dan 

ketentuan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

4. Dalam masa perjanjian ini kami tidak berhak mengajukan cuti tetapi 

mendapatkan hak izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong. 

5. Apabila selama tiga hari berturut turut tidak dapat memenuhi 

kewajibannya tanpa keterangan dan selama tujuh hari dalam 1 (satu) 

bulan tidak berturut turut atau selama satu bulan tidak melaksanakan 

tugas maka saya atau yang bersangkutan tidak berhak meminta atas 

gaji/honor yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong.  

6. Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga reporter/editing yang tidak 

memenuhi kriteria dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rejang Lebong maka akan dikenakan masa kontrak berjangka (1, 2, 3 tiga 

bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan pemutusan hubungan kerja 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

7. Pemutusan hubungan kerja/PHK oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong terhadap yang bersangkutan apabila :  

a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai tenaga reporter/editing sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

b. Melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagimana 

disebutkan dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya. 

8. Berkewajiban membuat artikel/berita dalam 1 (satu) bulan sebanyak 20 

artikel/berita per orang (untuk reporter). 

9. Berkewajiban mengedit video dan gambar dalam 1 (satu) bulan maksimal 

sebanyak 12 (dua belas) video per bulan (untuk editor). 



10. Artikel/berita, editing video/gambar dapat diajukan pembanyaran dengan 

ketentuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada : 

 Menyerahkan arsip artikel/berita hasil karya sendiri yang sudah 

ditayang dalam website www.rejanglebongkab.go.id atau editing video, 

gambar hasil karya sendiri yang telah tayang pada media informasi 

berupa videotron, TV kabel atau media elektronik lainnya. 

 Apabila dalam pagu anggaran untuk pembayaran artikel/berita, editing 

video/gambar sudah tidak mencukupi lagi, maka saya tetap 

berkewajiban untuk melakukan liputan, membuat artikel/berita, 

editing video gambar  untuk dapat ditayangkan sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. 

  

           Demikian Fakta Integritas atau Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini 

saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

                                                    Curup, 02 April 2019 

 

Mengetahui, 

Plt. Kepala Dinas  

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rejang Lebong 

 

 

 

Dodi Sahdani, S.Sos, M.Si 

Pembina (IV.b) 

NIP.19650810 198603 1 003 

Hormat Saya 

 

 

 

 

 

 

Rama Satria 

 

http://www.rejanglebongkab.go.id/

