PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
: H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE
Jabatan
: Camat Pangarengan Kabupaten Sampang
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: H. SLAMET JUNAIDI
Jabatan
: Bupati Sampang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI SAMPANG

( H. SLAMET JUNAIDI )

Sampangg 8 Januari 2021
Pihak Pertama
Camat Pangarengan

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE
NIP. 196404021986031023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN PANGARENGAN KAB. SAMPANG
NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

81,75

Anggaran

Keterangan

1

No.
1
2

3
4
5

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik

Program
Penunjang urusan pemerintahan
daerah kabupaten/kota
Penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik

Rp.

2.271.713.706,00

Rp.

1.333.428,00

Pemberdayaan masyarakat desa
dan kelurahan
Koordinasi ketentraman dan
ketertiban umum
Pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa

Rp.

62.163.068,00

Rp.

7.176.960,00

Rp.

26.524.474,00

BUPATI SAMPANG

( H. SLAMET JUNAIDI )

Sampang, 8 Januari 2021
CAMAT PANGARENGAN

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE
NIP. 196404021986031023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

MOH. CHOTIBUL UMAM S.Sos

Jabatan

:

Sekretaris Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE

Jabatan

:

Camat Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Pertama

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE

MOH. CHOTIBUL UMAM S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

HARIS HAMARJANTO, SE, MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE

Jabatan

:

Camat Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE

HARIS HAMARJANTO,SE,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

MOH. SALEH, S.Sos

Jabatan

:

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pangarengan Kabupaten
Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE

Jabatan

:

Camat Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE

Pihak Pertama

MOH. SALEH, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE

Jabatan

:

Camat Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. R. SYAMSUL ARIFIN, SE

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

SITI SUNDUSIYAH, S.Sos,MM

Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Pangarengan Kabupaten
Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

MOH. CHOTIBUL UMAM S.Sos

Jabatan

:

Sekretaris Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

MOH. CHOTIBUL UMAM S.Sos

SITI SUNDUSIYAH, S.Sos,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

ARIEF KARYA DHERMAWAN GOEFRON,SH,MM

Jabatan

:

Bendahara pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

SITI SUNDUSIYAH, S.Sos,MM

Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Pangarengan Kabupaten
Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

SITI SUNDUSIYAH, S.Sos,MM

ARIEF KARYA DHERMAWAN GOEFRON,SH,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

ISNAENY AHMED BASORY, SH, M.Si

Jabatan

:

Penata Laporan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

SITI SUNDUSIYAH, S.Sos,MM

Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Pangarengan Kabupaten
Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

SITI SUNDUSIYAH, S.Sos,MM

ISNAENY AHMED BASORY, SH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

ACHMAD MUSYAFIK, S.Sos

Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

MOH. CHOTIBUL UMAM S.Sos

Jabatan

:

Sekretaris Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

MOH. CHOTIBUL UMAM S.Sos

ACHMAD MUSYAFIK,S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

MOHAMMAD DOHRI, SH

Jabatan

:

Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

MOHAMMAD DOHRI, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

CHILFIA APRIANA PUTRI,S.IP

Jabatan

:

Analis Pemberdayaan Masyarakat pada seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

CHILFIA APRIANA PUTRI,S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

HAMZU, S.Sos

Jabatan

:

Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

HAMZU, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

OSMAN

Jabatan

:

Pengemudi

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

ACHMAD MUSYAFIK,S.Sos

Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

ACHMAD MUSYAFIK,S.Sos

OSMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

MOH. MANSUR

Jabatan

:

Pengelola

Data

Pemberdayaan

Pemberdayaan
Masyarakat

Desa

Masyarakat
Kecamatan

dan

kelembagaan

Pangarengan

Seksi

Kabupaten

Sampang
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

R.AKHMAD TAJUL ADIYANTO SH,MM

MOH. MANSUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

YUSKO

Jabatan

:

Pengolah Data Pada Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

HARIS HAMARJANTO, SE, MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

HARIS HAMARJANTO, SE, MM

YUSKO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

ACHMAD HUZAINI,SE

Jabatan

:

Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Pemerintahan dan
Pelayanan Umum Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

HARIS HAMARJANTO, SE, MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

HARIS HAMARJANTO, SE, MM

ACHMAD HUZAINI,SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

SANIYATUN

Jabatan

:

Pengolah Data pada seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

HARIS HAMARJANTO, SE, MM

Jabatan

:

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

HARIS HAMARJANTO, SE, MM

SANIYATUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

AKHMAD ZAINURRIDO

Jabatan

:

Pengelola Pemamfaatan Barang Milik Daerah Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

ACHMAD MUSYAFIK,S.Sos

Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

ACHMAD MUSYAFIK,S.Sos

AKHMAD ZAINURRIDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

MUHAMMAD MAKSUS

Jabatan

:

Pengadministrasi

Kepegawaian

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

Sekretariat Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

ACHMAD MUSYAFIK, S.Sos

Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

ACHMAD MUSYAFIK, S.Sos

MUHAMMAD MAKSUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

SADIK

Jabatan

:

Pramu

Kebersihan

Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian Sekretariat

Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

ACHMAD MUSYAFIK, S.Sos

Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan
Pangarengan Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

ACHMAD MUSYAFIK, S.Sos

SADIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

MOH. ROJI

Jabatan

:

Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

MOH. SALEH, S.Sos

Jabatan

:

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pangarengan Kabupaten
Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

MOH. SALEH, S.Sos

Pihak Pertama

MOH. ROJI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

MOCHAMMAD IMRON

Jabatan

:

Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

:

MOH. SALEH, S.Sos

Jabatan

:

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pangarengan Kabupaten
Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2021
Pihak Kedua

Pihak Pertama

MOH. SALEH, S.Sos

MOCHAMMAD IMRON

