
PEMERINTAH  KABUPATEN  LEBONG 

I N S P E K T O R A T 
Jln. Raya  Komplek Perkantoran Dua Jalur - Tubei 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, 

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

Nama  : JAUHARI CHANDRA ,SP,MM. 

Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : H. ROSJONSYAH, S.IP, M.Si 

Jabatan : Bupati Lebong 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan 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 pernjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, 

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

Nama  : ANDI FEBRIANSYAH, S.E 

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : JAUHARI CHANDRA ,SP,MM. 

Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan 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 pernjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, 

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

Nama  : SURYADI, S.Sos 

Jabatan : Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : ANDI FEBRIANSYAH, S.E 

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan 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 pernjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, 

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

Nama  : FITRIEN MULYUSNITA,SE,M.Ak. 

Jabatan : Kasubbag. Umum Dan Keuangan  

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : ANDI FEBRIANSYAH, S.E 

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan 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 pernjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, 

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

Nama  : SETIA GUNAWAN,S.Sos,M.Si. 

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : JAUHARI CHANDRA ,SP,MM. 

Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan 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 pernjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, 

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

Nama  : HIDAYAT JAYA MIHARJA,S.Sos. 

Jabatan : Irban Wil II Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : JAUHARI CHANDRA ,SP,MM. 

Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan 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 pernjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, 

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

Nama  : NURMANHURI.SE.M,Si. 

Jabatan : Irban Wil III Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : JAUHARI CHANDRA ,SP,MM. 

Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan 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 pernjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




