
Terwujudnya masyarakat yang tertib, 

memiliki kepedulian sosial dan 

bermartabat di wilayah Kecamatan

 Pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak kriminal
Angka kriminalitas 5,8 33,475,200                      

Meningkatkan keamanan lingkungan 

dengan berpatroli

Pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak kriminal
Persentase pos kampling aktif 63% Adanya Pos kampling aktif

Pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak kriminal
Persentase anggota Linmas aktif 74%

 Pembinaan dan sosialisasi kepada 

masyarakat, terkait pentingnya 

kegiatan poskamling bagi peningkatan 

keamanan di lingkungan masyarakat.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan

Persentase lembaga 

kemasyarakatan yang berprestasi
55% 20,020,000                      

Lembaga kemasyarakatan yang 

berprestasi

Penanggulangan Kemiskinan 

Masyarakat Desa

Persentase bantuan sosial yang 

disalurkan kepada masyarakat
100% 3,228,700                        

Jumlah penerima bantuan sosial se 

Kecamatan Gembong

Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan masyarakat yang 

masuk dalam APBD Kabupaten
6% 16,445,650                      Monitoring Musrenbang Desa

Meningkatnya peran serta lembaga 

kemasyarakatan  dalam pembangunan

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan

Persentase lembaga 

kemasyarakatan aktif
60% 20,020,000                      

 Meningkatkan pembinaan masyarakat 

dalam pengelolaan lembaga 

kemasyarakatan 

Terlaksananya penyaluran bantuan 

kepada masyarakat

Penanggulangan Kemiskinan 

Masyarakat Desa

Persentase total ketercapaian 

penyaluran bantuan kepada 

masyarakat (rastra, PKH, dan 

abntuan keagamaan) dalam upaya 

mendukung penanggulangan 

kemiskinan

100% 3,228,700                        

 Pendataan kembali jumlah penerima 

bantuan sosial se Kecamatan 

Gembong

Meningkatnya peran serta 

masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan masyarakat yang 

masuk di Musrenbang Kabupaten
7% 16,430,000                      Monitoring Musrenbang Desa

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan 

dan pelayanan publik

Indek kepuasan masyarakat 

Kecamatan
70% 5,107,700                        

Tercapainya kepuasan pelayanan 

masyarakat Kecamatan
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Rencana AksiSasaran Program Kegiatan Target Anggaran

33,475,200                      

Meningkatnya peran serta masyarakat 

dalam menjaga ketentraman dan 

ketertiban

Meningkatnya keberdayaan masyarakat 

melalui upaya pembinaan 

kemasyarakatan di wilayah kecamatan

Terwujudnya pemerintahan yang 

bersih dan akuntabel dengan 

mengedepankan pelayanan langsung 

kepada masyarakat di wilayah 

Kecamatan



Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 

keuangan desa

Persentase realisasi capaian 

RKPDes
75% 45,555,300                      

Realisasi Capaian RKPDes dari desa 

se Kec. Gembong 

 Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase pelayanan administrasi 

kependudukan tepat waktu
100% 33,342,000                      

Pelayanan administrasi Kependudukan 

tepat waktu

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan 

dan pelayanan publik

Persentase pelayanan perijinan tepat 

waktu
100% 5,107,700                        Pelayanan perijinan tepat waktu

Terpenuhinya kebutuhan data untuk 

mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan

Pengembangan data/informasi
Persentase keterisian data monografi 

dan profil kecamatan
65% 5,248,925                        

Keterisian data monografi dan profil 

kecamatan

Terwujudnya tertib administrasi 

pelaporan keuangan desa

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 

keuangan desa

Persentase desa yang administrasi 

pengelolaan keuangan yang tertib
76% 45,555,300                      

Administrasi pengelolaan keuangan 

desa yang tertib

Terwujudnya pemerintahan yang 

bersih dan akuntabel dengan 

mengedepankan pelayanan langsung 

kepada masyarakat di wilayah 

Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan 

perijinan dan administrasi 

kependudukan di kecamatan
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