
 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : ALFIAN,S.STP.,M.Si. 

Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : IRFENDI ARBI 
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA 

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

 

 

 
 

Pihak Kedua 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 
 

 

 
 

IRFENDI ARBI 

Sarilamak,      Januari 2019 

Pihak Pertama 

Kepala Dinas, 
 

 

 
 

ALFIAN,S.STP.,M.Si. 

NIP.19761220 199511 1 001 
 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : YATMIKO,S.STP.,M.Si. 
Jabatan : SEKRETARIS 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 
Nama : ALFIAN,S.STP.,M.Si. 

Jabatan : KEPALA DINAS 

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

 
 

 

Pihak Kedua 
             Kepala Dinas 

 

 

 
ALFIAN,S.STP.,M.Si. 

NIP.19761220 199511 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 

Pihak Pertama 
Sekretaris 

 

 

 
       YATMIKO,S.STP.,M.Si. 

NIP.19770512 199703 1 002 
 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : ELSIWA FAJRI,S.STP. 
Jabatan : Ka.Bidang Pembinaan dan Pengembangan 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 
Nama : ALFIAN,S.STP.,M.Si.  

Jabatan : KEPALA DINAS  

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

 
 

 

Pihak Kedua 
Plt. Kepala Dinas 

 

 

 
ALFIAN,S.STP,M.Si. 

NIP.19761220 199511 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 

Pihak Pertama 
Ka.Bid.Pembinaan dan 

Pengembangan 

 

 
ELSIWA FAJRI,S.STP. 

NIP. 19780316 199802 1 001 
 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : ERDI PRIATNA 
Jabatan : Ka.Bid.Dukungan Sarana dan Prasarana 

Operasi 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : ALFIAN,S.STP.,M.Si.  

Jabatan : KEPALA DINAS  
 

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

 

 

 
Pihak Kedua 

             Kepala Dinas 

 

 
 

ALFIAN,S.STP.,M.Si. 

NIP.19761220 199511 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 
Pihak Pertama 

Ka.Bid.Dukungan Sarana dan 

Prasarana Operasi 

 
 

ERDI PRIATNA 

NIP.19630620 198903 1 006 
 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 
Nama : INDRA SYAMSUALIS,S.Sos. 

Jabatan : Ka.Bid.Pengendalian Operasional 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : ALFIAN,S.STP.,M.Si.  

Jabatan : KEPALA DINAS  
 

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

 

 

 
Pihak Kedua 

 Kepala Dinas, 

 

 
         

        ALFIAN,S.STP.,M.Si. 

NIP.19761220 199511 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 
Pihak Pertama 

Ka.Bid.Pengendalian 

Operasional,  

 
 

INDRA SYAMSUALIS,S.Sos. 

NIP.19720104 199701 1 001 
 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 
Nama : ALBERTHRIZA 

Jabatan : Ka.Subag.Umum dan Kepegawaian 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : YATMIKO,S.STP.,M.Si.  

Jabatan : SEKRETARIS  
 

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

 

 

 
 

Pihak Kedua 

Sekretaris, 

 
 

 

YATMIKO,S.STP.,M.Si. 
NIP.19770512 199703 1 002 

Sarilamak,      Januari 2019 

Pihak Pertama 

Ka.Subag.Umum dan 

Kepegawaian, 
 

 

ALBERTHRIZA 
NIP.19730513 199303 1 004 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : MEISOFYAR,S.Sos. 
Jabatan : Ka.Subag.Perencanaan, Keuangan dan 

Pelaporan. 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : YATMIKO,S.STP.,M.Si. 

Jabatan : SEKRETARIS 
 

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

 

 

 
 

Pihak Kedua 

Sekretaris, 

 
 

 

YATMIKO,S.STP.,M.Si. 
NIP.19770512 199703 1 002 

Sarilamak,      Januari 2019 

Pihak Pertama 

Ka.Subag.Perencanaan,Keuangan 

dan Pelaporan,  
 

 

MEISOFYAR,S.Sos. 
NIP.19650507 198803 2 006 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : Ir.DESRIADI 
Jabatan : Kasi.Pengembangan Sarana dan Prasarana 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 
Nama : ELSIWA FAJRI,S.STP.  

Jabatan : Ka.Bid.Pembinaan dan Pengembangan   

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

 
 

 

 
Pihak Kedua 

Ka.Bid.Pembinaan dan 

Pengembangan, 

 
 

  

ELSIWA FAJRI,S.STP. 
NIP. 19780316 199802 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 
Pihak Pertama 

Kasi.Pengembangan Sarana dan 

Prasarana, 

 
 

 

Ir.DESRIADI 
NIP.19610614 198903 1 004 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : SLAMET PRAMONO,S.Sos. 
Jabatan : Kasi.Bina Kualitas Personil 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 
Nama : ELSIWA FAJRI,S.STP.  

Jabatan : Ka.Bid.Pembinaan dan Pengembangan   

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

 
 

 

 
Pihak Kedua 

Ka.Bid.Pembinaan dan 

Pengembangan, 

 
 

  

ELSIWA FAJRI,S.STP. 
NIP. 19780316 199802 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 
Pihak Pertama 

Kasi.Bina Kualitas Personil,  

 

 
 

 

SLAMET PRAMONO,S.Sos. 
NIP.19790605 200604 1 014 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : BUDI SANJAYA,S.Sos. 
Jabatan : Kasi.Bina Keselamatan dan Kebakaram. 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 
Nama : ELSIWA FAJRI,S.STP. 

Jabatan : Ka.Bid.Pembinaan dan Pengembangan  

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

 
 

 

 
Pihak Kedua 

Ka.Bid.Pembinaan dan 

Pengembangan, 

 
 

  

ELSIWA FAJRI,S.STP. 
NIP. 19780316 199802 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 
Pihak Pertama 

Kasi.Bina Keselamatan dan 

Kebakaram,  

 
 

 

BUDI SANJAYA,S.Sos. 
NIP.19820503 200501 1 005 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : SEPTI ILWENDRI,AP. 
Jabatan : Kasi.Penyediaan Pergudangan dan 

Penyaluran 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : ERDI PRIATNA  

Jabatan : Ka.Bid.Dukungan Sarana dan Prasarana 
Operasi 

 

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

 

 
 

Pihak Kedua 

Ka.Bid.Dukungan Sarana 

dan Prasarana Operasi, 
 

 

 
ERDI PRIATNA 

NIP.19630620 198903 1 006 

Sarilamak,      Januari 2019 

Pihak Pertama 

Kasi.Penyediaan Pergudangan 

dan Penyaluran, 
 

 

 
SEPTI ILWENDRI,AP 

NIP.19750915 199501 1 006 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : REFDAL 

Jabatan : Kasi.Perawatan dan Perbengkelan 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : ERDI PRIATNA 
Jabatan : Ka.Bid.Dukungan Sarana dan Prasarana 

Operasi 

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

 

 
 

 

Pihak Kedua 
Ka.Bid.Dukungan Sarana 

dan Prasarana Operasi 

 
 

 

ERDI PRIATNA 
NIP.19630620 198903 1 006  

 

Sarilamak,      Januari 2019 

Pihak Pertama 
Kasi.Peralatan dan 

Perbengkelan, 

 
 

 

REFDAL 
NIP.19630528 198612 1 001 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : DELFRINALDI,S.Sos. 

Jabatan : Kasi.Pengawasan Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran. 
 

Selanjutnya disebut pihak pertama  
 

Nama : ERDI PRIATNA 

Jabatan : Ka.Bid.Dukungan Sarana dan Prasarana 

Operasi 
 

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

 
 

 

 
Pihak Kedua 

Ka.Bid.Dukungan Sarana 

dan Prasarana Operasi 
 

ERDI PRIATNA 

NIP.19630620 198903 1 006  

Sarilamak,      Januari 2019 
Pihak Pertama 

Kasi.Pengawasan Pemeriksaan 

Alat Pemadam Kebakaran, 
 

DELFRINALDI,S.Sos. 

NIP.19820810 200312 1 002 
 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

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

 

Nama : MUHAMMAD RIDHA 

Jabatan : Kasi Pencarian dan Keselamatan 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : INDRA SYAMSUALIS, S.Sos 
Jabatan : Ka. Bidang Pengendalian Operasional 

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

 

 

 
 

Pihak Kedua 

Ka.Bid.Pengendalian 
Operasional 

 

INDRA SYAMSUALIS, S.Sos 
NIP.19720104 199701 1 001 

Sarilamak,     Januari 2019 

Pihak Pertama 

Kasi Pencarian dan Keselamatan 
 

 

MUHAMMAD RIDHA 
NIP.19600411 198203 1 002 

 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

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

 
Nama : FIRSAL 

Jabatan : Kasi Pengendali Kesiagaan dan Komunikasi 

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : INDRA SYAMSUALIS, S.Sos 

Jabatan : Ka. Bidang Pengendalian Operasional 
 

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

 

 

 
Pihak Kedua 

Ka.Bid.Pengendalian 

Operasional 
 

 

INDRA SYAMSUALIS, S.Sos 

NIP.19720104 199701 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 
Pihak Pertama 

Kasi Pengendali Kesiagaan dan 

Komunikasi  
 

 

FIRSAL                   

NIP.19631030 198510 1 001 
 

 

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113 

 

 

 

 

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

 

Nama : MUHAMMAD RIFKI, S.STP.MH 
Jabatan : Kasi Pengendali Penyuplaian Bahan 

Pemadam  

 
Selanjutnya disebut pihak pertama  

 

Nama : INDRA SYAMSUALIS, S.Sos 

Jabatan : Ka. Bidang Pengendalian Operasional 
 

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

 

 

 
 

 

Pihak Kedua 
Ka.Bid.Pengendalian 

Operasional 

 

INDRA SYAMSUALIS, S.Sos 
NIP.19720104 199701 1 001 

Sarilamak,      Januari 2019 

Pihak Pertama 
Kasi Pengendali Penyuplaian 

Bahan Pemadam  

 

MUHAMMAD RIFKI, S.STP.MH 
NIP.19770924 199703 1 002 

 


