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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas segala Rahmat dan PetunjukNya sehingga
penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Pasuruan tahun 2015 ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Perjanjian Kinerja (PK) ini disusun sebagai bentuk kontrak kinerja antara SKPD
dan Kepala Daerah di Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas pelaksanaan seluruh
Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2015. Hal ini
merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka mewujudkan
Good Governance dalam tubuh organisasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Tentu saja tiada gading yang tak retak. Masukan konstruktif dan inovatif
sangat diharapkan dari seluruh pemangku kepentingan guna perbaikan penyusunan
Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Pasuruan tahun berikutnya guna mewujudkan
kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.
Akhir kata, untaian terima kasih kami haturkan pula kepada seluruh pihak
yang telah membantu dan mendukung penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan
pelaksanaan program kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 29 Januari 2015
BUPATI PASURUAN

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan, 29 Januari 2015
BUPATI PASURUAN

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

KABUPATEN PASURUAN
No.

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Satuan

Target

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif
1.

Terwujudnya
penyelenggaraan sistem
pemerintahan yang bermutu

1.1

APBD TA 2016 ditetapkan tepat waktu

1.2

Hasil opini LKPD Pemerintah Kabupaten
Pasuruan TA 2015

tepat/tidak

tepat

opini

WTP

s.d.a.

Min. Tinggi

s.d.a.

1.3

Terwujudnya budaya
pemerintahan bersih,
akuntabel, transparan dan
bebas korupsi

Otoda, Pemerintahan
Umum Administrasi
Keuangan Daerah
Kepegawaian dan
Persandian

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Pasuruan TA 2015

-

1.4

Persentase pegawai yang mengikuti
pendidikan dan latihan struktural

%

1.5

Pengeloaan arsip secara baku

%

92

1.6

Buku PDRB dan IPM

ada/tidak

ada

Statistik

1.7

Ketepatan Waktu Penyusunan LKPJ

%

100

1.8

Tersedianya dokumen perencanaan
RKPD

ada/tidak

ada

Perencanaan
Pembangunan
s.d.a.

1.9

Persentase Peningkatan PAD

%

10,07

1.10 Persentase Raperda yang ditetapkan
menjadi Perda

%

70

1.11 Ketepatan waktu penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

tepat/tidak

tepat

s.d.a.

1.12 Ketepatan waktu penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)

tepat/tidak

tepat

s.d.a.

1.13 Ketepatan waktu penyusunan Laporan
Kinerja Pemda

tepat/tidak

tepat

s.d.a.

1.14 Persentase serifikat tanah aset
pemerintah kabupaten pasuruan

%

30,50

s.d.a.

1.15 Persentase tertanganinya kasus dan
sengketa pertanahan

%

100

s.d.a.

1.16 Peningkatan jumlah mitra kerjasama
daerah

MOU

6

s.d.a.

%

60

1.17 Penetapan ibu kota kabupaten pasuruan
2.

Urusan
Pemerinatahan
(6)

50

s.d.a.
Kearsipan

Otoda, Pemerintahan
Umum Administrasi
Keuangan Daerah
Kepegawaian dan
Persandian
s.d.a.

s.d.a.

2.1

Pelaksanaan Ujian Dinas, Kenaikan
Pangkat, dan Penyesuaian Ijazah

%

81

2.2

Persentase tindak lanjut atas
rekomendasi temuan/tindak lanjut tuntas
(TS)
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
Pemkab Pasuruan Th 2015

%

90

s.d.a

Baik

s.d.a dan Perencanaan
Pembangunan

2.3

-

Urusan Otoda,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah Kepegawaian
dan Persandian
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No.
(1)
3

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis
(2)
Terwujudnya kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik

Satuan

Target

Urusan
Pemerinatahan
(6)
Urusan Otoda,
Pemerintahan
UmumAdministrasi
Keuangan Daerah
Kepegawaian dan
Persandian
Kependudukan dan
catatan sipil

(3)

(4)

3.1

Persentase UPP (Unit Pelayanan Publik)
yang melaksanakan SPP dan IKM

%

(5)
80

3.2

Kepemilikan KTP

%

88,05

jiwa

1.023.022

Kependudukan dan
catatan sipil

Penerapan KTP nasional berbasis NIK
3.3
3.4

Persentase penduduk yang wajib
memiliki KK

%

92

Kependudukan dan
catatan sipil

3.5

Kepemilikan akte kelahiran per 1.000
penduduk

%

67,76

Kependudukan dan
catatan sipil

3.6

Jumlah penyelesaian ijin

ijin

2.126

3.7

T (Rp)

4,5

3.8

Peningkatan nilai investasi yang
ditanamkan di daerah T.
Jumlah Investor berskala nasional

unit

11

3.9

Rasio rumah ber IMB

%

0,44

Urusan Penanaman
Modal
Urusan Penanaman
Modal
Urusan Penanaman
Modal
Urusan Perumahan/
penataan ruang

3.10 Jumlah penambahan bangunan ber-IMB

unit

697

Urusan Perumahan/
penataan ruang

3.11 Persentase Rumah Tangga pengguna air
bersih
3.12 Luas ruang terbuka hijau publik
perkotaan
Ketersediaan prasarana perkantoran
baru pemerintahan daerah yang
memadai
3.13

%

70,50

Urusan Perumahan

ha

5,2

SKPD

1

ada/tidak

ada

kegiatan

2

3.14 Webside milik Pemda
3.15 Penyelenggaraan Pameran/Expo
a. Penyelenggaraan
b. Keikutsertaan
3.16 Pembentukan KIM

kali

10

Kelp

112

Urusan Lingkungan
Hidup
Urusan Otoda,
Pemerintahan
UmumAdministrasi
Keuangan Daerah
Kepegawaian dan
Persandian
Urusan Komunikasi dan
Informasi
Urusan Komunikasi dan
Informasi

Urusan Komunikasi dan
Informasi

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan
dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren

4.

Terwujudnya akses
pendidikan formal dan non
formal yang berkualitas

4.1

4.2

4.3
4.4

Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Murni
- SD/MI

%

99,99

- SMP/MTs

%

95,66

- SMA/MA/SMK

%

92,00

- SD/MI

%

118,31

- SMP/MTs

%

99,89

- SMA/MA/SMK

%

95,92

%

93,30

Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Urusan Pendidikan

Angka kelulusan siswa
- SD/MI

%

100

- SMP/MTs

%

99,96

- SMA/MA/SMK

%

99,96
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No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(4)

(5)

- SD/MI

%

0,08

- SMP/MTs

%

0,40

- SMA/MA/SMK

%

0,04

%

99,77

%

99,58

(3)
4.5

4.6

Angka Putus Sekolah

Urusan Pendidikan

Angka Melanjutkan
- Angka melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs
- SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

4.7

4.8

4.9

Urusan Pendidikan

Persentase guru sesuai kualifikasi S1/D4:
- PAUD

%

19,43

- SD/MI

%

73,41

- SMP/MTs

%

93,02

- SMA/MA/SMK

%

100,00
Urusan Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
- SD/MI

rasio

1:144

- SMP/MTs

rasio

1:263

- SMA/MA/SMK

rasio

1:583

Rasio guru terhadap murid:

Urusan Pendidikan

- SD/MI

rasio

1:20

- SMP/MTs

rasio

1:20

- SMA/MA/SMK

rasio

1:20

4.10 Fasilitas Pendidikan
- Sekolah SD/MI dalam konsisi bangunan
baik (ruang kelas)
- Sekolah SMP/MTs dalam konsisi
bangunan baik (ruang kelas)
4.11 Angka melek huruf

Urusan Pendidikan
ruang
kelas

1.570

ruang
kelas
%

996
92,17

Urusan Pendidikan

-

77,02

Urusan Pendidikan

4.12 Indek Pendidikan
5.

Terwujudnya masyarakat
yang inovatif dan kreatif
serta menguasi ilmu
pengetahuan dan teknologi

5.1

Urusan Pendidikan

Meningkatnya jumlah siswa yang bisa
baca tulis Al-Qur'an (BTQ)

-

SD/MI

siswa

125.250

-

SMP/MTs

siswa

48.241

-

Urusan
Pemerinatahan
(6)
Urusan Pendidikan

SMA/MA/SMK

siswa

33.366

5.2

Jumlah pengunjung perpustakaan

orang

264.050

5.3

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

%

97,50

5.4

Pusat layanan internet kecamatan/
telecentre

unit

2

5.5

Peningkatan sistem komunikasi antar
SKPD

-

65

Urusan Perpustakaan

Misi 3 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh
semua lapisan masyarakat
6.

Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu
dan terjangkau

6.1

Rasio posyandu per satuan balita

per 1000
balita

21,1

Urusan Kesehatan

6.2

Rasio dokter per satuan penduduk

%

5,73

Urusan Kesehatan

6.3

Bed Occupancy Rate (BOR)

%

77,6

Urusan Kesehatan

6.4

Nett Dead Rate

/mil

21,56

Urusan Kesehatan
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No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

7.

Terwujudnya masyarakat
yang sehat

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(4)
%

(5)
99,44

Urusan
Pemerinatahan
(6)
Urusan Kesehatan

(3)
6.5

Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan berkompetensi
kebidanan

6.6

Tercukupinya pelayanan masyarakat
miskin

%

95,20

Urusan Kesehatan

6.7

Persentase penduduk yang
memanfaatkan puskesmas

%

83,88

Urusan Kesehatan

6.8

Persentase penduduk yang
memanfaatkan rumah sakit

%

13,99

Urusan Kesehatan

7.1

Angka Kematian Bayi (AKB)

per 1000
KH

8,75

Urusan Kesehatan

7.2

Angka Kematian Ibu (AKI)

103,50

Urusan Kesehatan

7.3

Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani

per
100.000
KH
%

92

Urusan Kesehatan

7.4

Cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)

%

82,28

Urusan Kesehatan

7.5

Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA

%

62,55

Urusan Kesehatan

7.6

Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD

%

100

Urusan Kesehatan

7.7

Cakupan kunjungan bayi

%

95,71

Urusan Kesehatan

7.8

Cakupan sasaran usia subur menjadi
peserta KB aktif

%

71,12

Urusan Keluarga
Berencana dan
Keluarga Sejahtera

7.9

Presentase balita gizi buruk

%

0,06

Urusan Kesehatan

66,98

Urusan Kesehatan

7.10 indek kesehatan
7.11 Atlet berprestasi

atlet

22

Urusan Kepemudaan
dan Olah Raga

Misi 4 : Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan
peningkatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
8.

Terwujudnya peningkatan
pendapatan per kapita
masyarakat

8.1

PDRB/kapita (juta rupiah)

8.2

juta

18,32

Urusan Statistik

indek paritas daya beli

-

69,33

Urusan Statistik

8.3

Pertumbuhan ekonomi

%

7,70

Urusan Statistik

8.4

Persentase pemenuhan data statistik
daerah (PDRB dan IPM)

%

100

Urusan Statistik

8.5

Revitalisasi pasar daerah

unit

6

Urusan Perdangan

8.6

Peningkatan sarana dan prasarana pasar
desa

unit

36

Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

8.7

Perkembangan IKMB

unit

110

Urusan Perindustrian

8.8

Persentase peningkatan usaha mikro

%

1,6

Urusan Koperasi

%

1,76

Urusan Koperasi

%

90

8.9

Persentase peningkatan usaha
menengah
8.10 Stabilitas harga dan meningkatnya
pasokan pangan

Urusan Ketahanan
Pangan
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No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

9.

10.

Terwujudnya penurunan
angka kemiskinan dan
pengangguran

Terwujudnya tingkat
disparitas wilayah yang
rendah

Indikator Kinerja

Urusan
Pemerinatahan
(6)
Urusan Ketahanan
Pangan

Satuan

Target

(3)
8.11 Tercapainya teknologi budidaya (kaji
terap komoditas pertanian)

(4)
unit

(5)
23

8.12 Perkembangan industri kecil, menengah,
dan besar (jumlah, tenaga kerja, nilai
investasi)

unit

100

Urusan Perindustrian

Persentase pencari kerja yang
ditempatkan
Persentase jumlah binaan lembaga
ekonomi pedesaan

%

67

%

71,10

Urusan
Ketenagakerjaan
Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

9.3

Angka kemiskinan

-

9.4

Tingkat Pengangguran Terbuka

-

9.5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

2,90
39,48

9.6

Persentase tahapan keluarga PraSejahtera (Pra-S) dan Keluarga
Sejahtera Tahap I (KS-I)

%

42

9.1
9.2

Urusan Statistik

10.1 Penataan kawasan/wilayah yang kondusif
dalam peningkatan investasi dan
penurunan disparitas :

Urusan Statistik
Urusan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Urusan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Urusan Penataan
Ruang

- Persentase tersedianya rencana tata
ruang rinci sesuai UU No. 26 tahun 2007

%

59,58

- Tingkat ketersediaan dokumen RTBL
(Rencana Tata Bangun dan Lingkungan)
kawasan strategis sesuai peraturan
perundangan yang berlaku

%

27,5

- Terlaksananya penjaringan aspirasi
masyarakat melalui forum konsultansi
publik yang memenuhi syarat -syarat
inklusif dalam proses penyusunan tata
ruang dan program pemanfaatan tata
ruang

%

100

10.2 Persentase tersusunnya dokumen
perencanaan dan laporan pembangunan

%

100

10.2 Ketaatan RT/RW

%

25-30

10.3 Persentase tersedianya sistem penataan
ruang
10.4 Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial

%
%

27,44

10.5 Jumlah kerjasama antar daerah kawasan
transmigrasi

MoU

6

48,06

10.6 Produktivitas dan produksi tanaman
pangan dan hortikultura

Urusan Perencanaan
Pembangunan
Urusan Penataan
Ruang
Urusan Penataan
Ruang
Urusan Sosial

Urusan
Ketransmigrasian
Urusan Pertanian

Produktivitas :
a. Tanaman Pangan
- padi

kw/ha

- jagung

kw/ha

- kedelai

kw/ha

64.88
41.24
14.26
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No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Indikator Kinerja
(3)

Satuan

Target

(4)

(5)

Urusan
Pemerinatahan
(6)

b. Hortikultura
- sayuran kentang

kw/ha

- paprika

kw/ha

- buah durian

kg/phn

- buah mangga

kg/phn

- buah apel

kg/phn

- bunga sedap malam

tangk/m

7.07

kw/ha

51.50

- bunga krisan

163.44
102.68
107.58
50.41
54.56

Produksi :

Urusan Pertanian

a. Tanaman Pangan
- padi

ton

563,257

- jagung

ton

166,780

- kedelai

ton

19,581

- sayuran kentang

ton

56,981

- paprika

ton

189

- buah durian

ton

52,731

- buah mangga

ton

84,424

- buah apel

ton

74,183

b. Hortikultura

- bunga sedap malam

tangkai

31,507,767

- bunga krisan

tangkai

15,451,441

10.7 Persentase peningkatan produksi
peternakan

Urusan Pertanian

a. daging

ton

20,970.37

b. telur

ton

14,350.00

ton

83,440.40

c. susu
10.8 Peningkatan populasi ternak :

Urusan Pertanian

a) Ternak besar dan kecil
- Sapi potong

ekor

101,693

- Sapi perah

ekor

81,446

- Kambing

ekor

68,792

- Domba
b) Ternak unggas

ekor

62,726

- Ayam petelur

ekor

1,310,273

- Ayam pedaging

ekor

2,049,202

ekor

101,108

- Itik
10.9 Produksi tanaman perkebunan :

Urusan Perkebunan

a. Mitra perusahaan
- Tebu

ton

18,774.58

b. Non mitra perusahaan
- Kelapa

ton

2,102

- Kopi

ton

1,180

- Cengkeh

ton

305

- Kapuk Randu

ton

3,025

- Kenanga

ton

377

10.10 Pencapaian skor pola pangan harapan

-

85.50

Urusan Ketahanan
Pangan
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Urusan
Pemerinatahan
(6)
Urusan Kehutanan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)
10.11 Persentase luas hutan dan lahan yang di
rehabilitasi

(4)
%

(5)
12,33

10.12 Produksi hasil perikanan budidaya

ton

15.219,34 Urusan Perikanan

10.13 Produksi hasil perikanan tangkap

ton

8.126,21

Urusan Kelautan

10.14 Peningkatan hasil produksi olahan
ik
10.15 Produksi
benih di BBI

4.860

Urusan Kelautan

ekor

ton

8.000.000 Urusan Perikanan

10.16 Rasio bahan pangan dibanding dengan
kebutuhan bahan pangan:
a. Beras

rasio

2,38

b. Jagung

rasio

13,08

c. Gula pasir

rasio

1,5

d. Telur

rasio

1,96

e. Daging

rasio

2,17

f. Ikan

rasio

1,42

10.17 Persentase koperasi aktif

%

88,27

Urusan Koperasi UKM

10.18 Persentase koperasi berkualitas

%

49,08

Urusan Koperasi UKM

Penelitian

6

-

0.238

10.19 Peningkatan jumlah penelitian yang
dilakukan

10.20 indek kesenjangan wilayah
10.21 Luas rehabilitasi area sumberdaya
kelautan
a) Mangrove

Terwujudnya saran dan
prasarana wilaYah yang
mantab

Urusan Otoda,
Pemerintahan
UmumAdministrasi
Keuangan Daerah
Kepegawaian dan
Persandian
Urusan Statistik
Urusan Kelautan dan
Perikanan

ha

4

m2

20

10.22 Persentase jumlah koperasi pondok
pesantren aktif

%

55

Urusan Koperasi

10.23 Jumlah calon transmigrasi yang
diberangkatkan
11.1 Persentase panjang dan jembatan
kondisi baik

KK

20

Ketransmigrasian

b) Terumbu karang

11.

Urusan Ketahanan
Pangan

Urusan Pekerjaan
Umum

a) Jalan

%

71,03

b) Jembatan

%

98,91

dokumen

2

Urusan Pekerjaan
Umum

11.3 Persentase penanganan darurat banjir

%

82,50

Urusan Pekerjaan
Umum

11.4 Drainase dalam kondisi
baik/pembuangan alitran air tidak
tersumbat
11.5 Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran sungai rawan
longsor
11.6 Pemenuhan kebutuhan penerangan jalan
umum

%

23

Urusan Pekerjaan
Umum

%

42

Urusan Pekerjaan
Umum

titik

44.883

Urusan Pekerjaan
Umum

11.2 Tersedianya data kondisi jalan dan
jembatan

11.7 Ketersediaan sarana dan prasarana
irigasi yang memadai :

Urusan Pekerjaan
Umum

Halaman 8 dari 14

No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(3)
a) Rasio jaringan irigasi

(4)
%

(5)
7,95

b) Luas daerah irigasi (DI) kabupaten dalam
kondisi baik

Ha

23.727

c) Prosentase panjang jaringan irigasi
dalam kondisi baik

%

66,80

d) Tersedianya air irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

%

70

e) Ketersediaan lahan untuk pembangunan
embung

unit

5

%

80

11.8 Persentase proyek fisik yang dimonitoring
11.9 Ketersediaan saran adan prasarana
dasar keciptakaryaan yg memadai :

KK

318.310

b) Persentase penduduk yang terlayani
sanitasi

%

65

c) Tersedianya & terpeliharanya jalan
lingkungan perkotaan

m'

119.863

d) Rumah tidak layak huni (RTLH) yang
direhab

%

36,60

Urusan lingkungan hidup

11.10 Ketersediaan sistem pengolahan
persampahan yang memadai :

b) Terbangunnya TPA baru
c) Tersedianya TPS dan TPST

%

17,11

%

30

unit

21

11.11 Ketersediaan sarana dan prasarana
perhubungan yang memadai:
a) Jumlah orang terangkut angkutan umum
b) Rasio ijin trayek
c) Jumlah uji KIR Angkutan umum
d) Kepemilikan KIR angkutan umum
e) Jumlah Terminal
11.12 Ruang terbuka hijau per satuan luas per
HPL/HGB

Urusan Otoda,
Urusan Perumahan

a) Rumah tangga pengguna air bersih
(pedesaan dan perkotaan)

a) Persentase luas cakupan pemukiman
yang dilayani pengangkutan sampah

Urusan
Pemerinatahan
(6)

Urusan Perhubungan
orang

707.743

%

0,1

unit

19.272

%

5,07

unit

5

%

10,38

Urusan Penataan
Ruang

MISI V : Mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis, serta berkebudayaan
12

13

Terwujudnya tingkat
kriminalitas yang rendah

Terwujudnya perilaku
masyarakat yang toleran
dan harmonis sesuai
dengan nilai-nilai
keagamaan,

12.1 Rasio KDRT

%

0,015

Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan anak

12.2 Persentase penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan

%

80

Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan anak

13.1 Penegakan Perda

%

64,90

Kesbang dan politik
dalam negeri

kali

25

Kesbang dan politik
dalam negeri

13.2 Pembinaan dan penyuluhan tramtibum
terhadap masyarakat dan badan usaha

Halaman 9 dari 14

No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

14

Indikator Kinerja
(3)
13.3 Penyelenggaraan Forum Antar Umat
Beragama (FAUB)

Terwujudnya kesadaran
14.1 Penyelenggaraan event seni budaya
terhadap kekayaan potensi
14.2 Jumlah kelompok kesenian tradisional
lingkungan dan
keragaman budaya lokal
14.3 Jumlah organisasi pemuda

14.4 Persentase benda, situs dan cagar
budaya yang dilestarikan
14.5 Jumlah kunjungan wisata

Satuan

Target

(4)
kali

(5)
3

kali

3

Urusan
Pemerinatahan
(6)
Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Urusan Kebudayaan

kelmp

385

Urusan Kebudayaan

org.

45

Urusan Kepemudaan &
Olah Raga

%
orang

26.67 Urusan Kebudayaan
2,065,800

14.6 Persentase kepemilikan
dokumen lingkungan dan ijin lingkungan
sesuai peraturan perundangan

%

75

Urusan Lingkungan
Hidup

14.7 Penegakan hukum lingkungan

%

65

Urusan Lingkungan
Hidup
Urusan Energi dan
Sumber Daya Mineral

a) Peningkatan ketaatan penambang
terhadap peraturan perundangan

%

85,51

b) Peningkatan ketaatan
pengguna air bawah tanah

%

81,04

15.1 Persentase penurunan resiko bencana

%

10

Urusan Sosial

15.2 Persentase korban bencana alam yang
dievakuasi dan menerima bantuan sosial
pada masa tanggap darurat bencana

%

35

Urusan Sosial

14.8 Pengendalian pemanfaatan sumber daya
alam

15

Berkurangnya dampak
yang ditimbulkan akibat
bencana

Urusan Pariwisata

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: ANANG SAIFUL WIJAYA, SH, MM.

Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

ANANG SAIFUL WIJAYA, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19671129 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: AGUS SUTIADJI

Jabatan

: Sekretaris Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

AGUS SUTIADJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: drh. IRIANTO, MM.

Jabatan

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

drh. IRIANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. SOENARTO, M.Si.

Jabatan

: Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. SOENARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591010 198503 1 035

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. MUCHAIMIN, MT.

Jabatan

: Kepala Badan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. MUCHAIMIN, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590730 198601 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. SUNYONO, MM.

Jabatan

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. SUNYONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600221 198101 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: DR. Drs. MOCH. NASIR, M.Pd.

Jabatan

: Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

DR. Drs. MOCH. NASIR, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580601 198101 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. BAMBANG ABIMANYU

Jabatan

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. BAMBANG ABIMANYU
Pembina Utama Muda
NIP. 19570917 198903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si.

Jabatan

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

YUDHA TRIWIDYA S, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. HARI APRIYANTO

Jabatan

: Kepala Dinas Bina Marga

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. HARI APRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630430 199203 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. TROJONO ISDIJANTO

Jabatan

: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. TRIJONO ISDIJANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630430 198910 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. SLAMET NURHANDOYO

Jabatan

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. SLAMET NURHANDOYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19621115 199203 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG

Jabatan

: Kepala Dinas Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

drg.LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Tingkat I
NIP. 19630626 199102 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. ISWAHYUDI, M.Pd.

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. ISWAHYUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600303 198903 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. LULY NOERMADIONO, M.Si.

Jabatan

: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. LULY NOERMADIONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600702 198603 1 017

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. HERI YITNO, MM.

Jabatan

: Kepala Dinas Perhubungan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. HERI YITNO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590503 198502 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. YETTI PURWANINGSIH, MMA.

Jabatan

: Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. YETTI PURWANINGSIH, MMA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600923 198603 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. IKHWAN M.Si.

Jabatan

: Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. IKHWAN M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630203 198903 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. BAMBANG HARIYANTO, MM.

Jabatan

: Kepala Dinas Peternakan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. BAMBANG HARIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580209 198303 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. YOYOK HERI SUCIPTO

Jabatan

: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. YOYOK HERI SUCIPTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570728 198503 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. DWITONO MINAHANTO

Jabatan

: Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. DWITONO MINAHANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590823 198903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: dr. AGUNG BASUKI, M. Kes.

Jabatan

: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

dr. AGUNG BASUKI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600504 198902 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. EDY SUWANTO, M.Si.

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. EDY SUWANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600514 198302 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.

Jabatan

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. MISBAH ZUNIB, M.Si.

Jabatan

: Kepala Dinas Cipta Karya

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. MISBAH ZUNIB, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610807 199003 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. HENIS WIDIYANTO, MM.

Jabatan

: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. HENIS WIDIYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660403 199103 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA, MT.

Jabatan

: Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. HANUNG WIDYA S, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641025 199103 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. TRI AGUS BUDIHARTO

Jabatan

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. TRI AGUS BUDIHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198602 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.

Jabatan

: Sekretaris Sekretariat DPRD

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 198602 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM.

Jabatan

: Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19741031 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. LAVENDI, M.Si.

Jabatan

: Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. LAVENDI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580228 198501 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. LILIK WIDJI ASRI, MMA.

Jabatan

: Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. LILIK WIDJI ASRI, MMA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660217 199403 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. TASRIPIN, M.Pd.

Jabatan

: Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. TASRIPIN, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590901 198112 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. DIANA LUKITA RAHAYU, MM.

Jabatan

: Kepala Bagian Perekonomian

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. DIANA LUKITA RAHAYU, MM.
Pembina
NIP. 19690708 199803 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: NURUL HUDA, S.Sos, MM.

Jabatan

: Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

NURUL HUDA, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700302 199003 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: RAKHMAD WAHYU WIDODO, SH, M.Hum.

Jabatan

: Kepala Bagian Pemerintahan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

R. WAHYU WIDODO, SH,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690507 199403 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. AGUS HARI WIBAWA

Jabatan

: Kepala Bagian Kerjasama

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. AGUS HARI WIBAWA
Pembina Tingkat I
NIP. 19690816 198908 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: MOHAMMAD HASYIM, SH, MM.

Jabatan

: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

MOHAMMAD HASYIM, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610903 198208 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Ir. INDRA HERNANDI, M.Si.

Jabatan

: Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Ir. INDRA HERNANDI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620908 199003 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: IMAM ISTIDJAB BROTO S, S.Pd, M.Pd.

Jabatan

: Kepala Bagian Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

IMAM ISTIDJAB B S, S.Pd, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580814 198003 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: EKA WARA BREHASPATI, S.STP, M.Si.

Jabatan

: Kepala Bagian Umum

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

EKA WARA B, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 19751023 199402 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. MAKMUR, M.Si.

Jabatan

: Kepala Bagian Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. MAKMUR, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600319 198603 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: TEGUH WINARTO, SE

Jabatan

: Camat Tosari

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

TEGUH WINARTO, SE
Pembina
NIP. 19580715 198603 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: M. AGUS MASJHADY, S.Sos, M.Si.

Jabatan

: Camat Lumbang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

M. AGUS MASJHADY, S.Sos,M.Si
Pembina
NIP. 19700829 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: RACHMAD SYARIFUDDIN, S.Sos.

Jabatan

: Camat Bangil

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

RACHMAD SYARIFUDDIN, S.Sos.
Pembina
NIP. 19720103 199201 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. DERAJAT UTOMO, M.Si.

Jabatan

: Camat Gondangwetan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. DERAJAT UTOMO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661017 198602 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. MOH. RIDWAN, MM.

Jabatan

: Camat Gempol

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. MOH. RIDWAN, MM.
Pembina
NIP. 19640828 198802 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: ZAINAL ARIFIN S.Sos, MM.

Jabatan

: Camat Grati

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

ZAINAL ARIFIN S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19600218 198610 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. SUHARTOYO, MM

Jabatan

: Camat Kejayan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. SUHARTOYO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610818 199703 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: TEKTONO JATI KHM, S.STP, M.Si.

Jabatan

: Camat Winongan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

TEKTONO JATI KHM, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 19750807 199511 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. SUFAAT, MM.

Jabatan

: Camat Lekok

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. SUFAAT, MM.
Pembina
NIP. 19580303 198611 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: MOCH. IRFAN, SH, MH.

Jabatan

: Camat Pasrepan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

MOCH. IRFAN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600415 198103 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. AKHMAD HAJAR CHANDRANTARA, MM.

Jabatan

: Camat Nguling

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. AKHMAD HAJAR C, MM.
Pembina
NIP. 19580722 198508 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: SUWITO ADI, S.Sos, M.Si.

Jabatan

: Camat Pandaan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

SUWITO ADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650311 198603 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. WARDOYO

Jabatan

: Camat Purwodadi

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. WARDOYO
Pembina
NIP. 19631231 198908 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. ZUBAD

Jabatan

: Camat Kraton

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. ZUBAD
Pembina Tingkat I
NIP. 19591020 198103 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: BUDI UTOMO, SH

Jabatan

: Camat Pohjentrek

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

BUDI UTOMO, SH
Pembina
NIP. 19660104 198701 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: MUJIONO S.Sos, M.Si.

Jabatan

: Camat Prigen

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

MUJIONO S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19700507 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: HERI SRI HASTUTIK, S.Sos.

Jabatan

: Camat Purwosari

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

HERI SRI HASTUTIK, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711216 199201 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: SUHARTONO, S.Sos, M.Si.

Jabatan

: Camat Wonorejo

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

SUHARTONO S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740209 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: HARIADI, SH, M.Si.

Jabatan

: Camat Rejoso

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

HARIADI, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600304 198611 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. AGUS SUPRIYANTO, M.Pd.

Jabatan

: Camat Beji

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. AGUS SUPRIYANTO, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620705 198710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: DIANO VELA FERY S, S.Sos, MA.

Jabatan

: Camat Sukorejo

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

DIANO VELA FERY S, S.Sos, MA.
Pembina
NIP. 19731116 199203 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. IYO ASYARI

Jabatan

: Camat Rembang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. IYO ASYARI
Pembina
NIP. 19640219 198902 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: Drs. EDDY SUPRIYANTO, MM

Jabatan

: Camat Tutur

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

Drs. EDDY SUPRIYANTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651220 199303 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:
Nama

: SUDIRO, S.Sos, MM.

Jabatan

: Camat Puspo

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

: H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan

: Bupati Pasuruan

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.

Pasuruan,

29 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M. IRSYAD YUSUF SE, MMA.

SUDIRO, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19630106 198603 1 018

