
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN WELERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama  : AGUS 

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Weleri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARWOTO, SE

Jabatan : Camat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan tar

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 k

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 

  

 Pihak Kedua

 Camat Weleri
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN WELERI

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

AGUS HERMANTO, S.Sos. 

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Weleri

Selanjutnya disebut pihak pertama 

MARWOTO, SE 

Camat Weleri 

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 k

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.

 Kendal, 31

Kedua Pihak Pertama

Weleri Kasi Ketentraman dan Ketertiban

 Kecamatan Weleri

MARWOTO, SE ) ( AGUS HERMANTO, S.Sos. 
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KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN WELERI 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Weleri 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

get 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. 

Kendal, 31 Januari 2018 

Pihak Pertama 

Kasi Ketentraman dan Ketertiban 

Kecamatan Weleri 

AGUS HERMANTO, S.Sos. ) 



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN WELERI 

 

 

No. Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1. Koordinasi pengawasan yang lebih 

komprehensif 

Pelaksanaan koordinasi pengawasan 

wilayah yang lebih komprehensif 

12 bulan 

2. Pembinaan, penyuluhan dan 

koordinasi bidang perlindungan 

masyarakat 

Sosialisasi kadarkum dan pembinaan 

anggota Linmas 

2 

kegiatan 

3. Pembinaan, penyuluhan dan 

koordinasi bidang kepemudaan 

Sosialisasi waspada bahaya narkoba 

dan AIDS bagi generasi muda 

1 

kegiatan 

 
 

 

No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan 

1. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 5.000.000 APBD 

2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang 

Perlindungan masyarakat 

8.500.000 APBD 

3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang 

kepemudaan 

6.000.000 APBD 

 

 

  Kendal, 31 Januari 2018 

 Camat Weleri Kasi Ketentraman dan Ketertiban 

  Kecamatan Weleri 

 

 

  ( MARWOTO, SE ) ( AGUS HERMANTO, S.Sos. ) 

 

 


