
PERMASALAHAN / TANTANGAN

TAHUN 2016-2021

I

1 Penyaluran bantuan keuangan bagi Partai Politik

Golkar dan PPP (adanya dualisme kepengurusan

data pusat )

1. Bakesbangpol tidak memiliki kewenangan

terhadap penetapan status parpol 

Fasilitasi Penyelesaian konflik di intern 

parpol

Konflik internal yang sering terjadi di 

tubuh parpol

2. Bakesbangpol tidak memiliki komunikasi

dengan pengurus untuk melaksanakan verifikasi

LPJ secara kontinyu dan berkelanjutan baik

formal maupun informal

2 Dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak di

Kabupaten Malang Sosialisasi dari Pemerintah

Daerah yang masih belum menjangkau kepada

seluruh masyarakat (keterbatasan anggaran)

1. Stabilitas Politik Keamanan di Wilayah

Kabupaten Malang Masih tergolong kondusif

2. Peningkatan stabilitas politik dan 

Keamanan dengan kerjasama yang 

sinergis dengan semua stake holder

Kurang mantapnya stabilitas politik di

masyarakat

3 Pemasangan alat peraga Kampanye dalam

rangka Pilkada yag belum di lepas oleh masing-

masing Tim Pasangan Calon (Alat Peraga

Kampanye yang bukan dari KPU)

3. Pendidikan politik masyarakat di Kabupaten

Malang masih perlu di tingkatkan

3. Peningkatan Pendidikan Politik

Masyarakat (kualitas dan kuantitasnya)

melalui sosialisasi dan penyuluhan di

bidang politik

Masih kurangnya pemenuhan hak politik

masyarakat

II

1 Masih kurangnya kerukunan antar umat

Beragama

1. Kenyamanan dalam Kehidupan Antar Umat

Beragama masih belum terjamin

1. Peningkatan Kenyamanan dalam

Kehidupan antar umat beragama

melalui fasilitasi penyelesaian konflik

dan Sosialisasi Peningkatan Kerukunan

Antar Umat Beragama

Adanya konflik yang menyangkut

kerukunan antar umat beragama 

2 Ketahanan Ekonomi Masyarakat masih

cenderung lemah (khususnya di Tingkat Usaha

Kecil) sehingga mempengaruhi Stabilitas

Keamanan Daerah

2. Menurunnya perekonomian masyarakat

akibat adanya salah satunya pandemi covid - 19

2. Peningkatan kegiatan melalui

sosialisasi tentang ketahanan ekonomi

dikalangan UMKM

Melemahnya perekonomian akibat

pandemi covid - 19
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3. Banyaknya Ormas dan LSM yang tidak

melaporkan keberadaannya sehingga

menyulitkan pada saat pendataan

3. Banyaknya Ormas dan LSM yang tidak

diketahui keberadaannya sehingga menyulitkan

pada saaat pendataan maupun verifikasi

3. Melakukan pemantauan melalui

kegiatan sosialisasi dan pendataan

terhadap keberadaan Ormas dan LSM

yang ada di Kabupaten Malang agar

mereka dapat turut berperan aktif

dalam melaporkan keberadaannya

Kurangnya jalinan kerjasama antara

Ormas, LSM dengan pihak pemerintah

daerah  

III

1 Minimnya regulasi dan data-data yang

mendukung pelaksanaan RANHAM

1. Masih kurangnya pemahaman tentang

ideologi negara dikalangan generasi muda

1. Peningkatan ideologi negara melalui

kegiatan pembinaan dan sosialisasi

dikalangan generasi muda

Lunturnya ideologi negara dikalangan

generasi muda 

2 Menurunnya Rasa Nasionalisme pada generasi

muda

2. semakin menurunnya rasa dan semangat

kebangsaan/Nasionalisme di kalangan generasi

muda

2. Peningkatan Wawasan Kebangsaan

melalui sosialisasi dan Safari

Kebangsaan "Aku Indonesia"

Perubahan perilaku akibat masuknya

budaya asing yang cenderung

menurunkan rasa nasionalisme khususnya

dikalangan generasi muda

IV

1 Adanya faham radikalisasi agama baik di tingkat

nasional maupun di tingkat daerah yang dapat

berdampak pada keresahan masyarakat,

khususnya di Kabupaten Malang

1. Terjadinya kerawanan potensi konflik sosial

dan menurunnya rasa nasionalisme yang dapat

mengganggu stabilitas keamanan wilayah

1. Peningkatan kewaspadaan dari

masyarakat melalui sosialisasi deteksi

dini dalam rangka mengantisipasi

terjadinya konflik di wilayah dengan

melibatkan stake holder yang terkait

Kondisi wilayah Kabupaten Malang yang

tergolong luas dengan kondisi masyarakat

yang hererogin sangat berpotensi

timbulnya potensi konflik sosial 

2 Tingkat kriminalitas masih tergolong tinggi yang

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terbatasnya

lapangan kerja dan masih terdapat masyarakat

yang putus sekolah serta perkembangan

teknologi komunikasi (internet dan telepon

seluler)

2. Terjadinya kerawanan potensi konflik sosial

yang dapat mengganggu stabilitas keamanan

wilayah

2. Peningkatan kewaspadaan dari

masyarakat melalui sosialisasi deteksi

dini dalam rangka mengantisipasi

terjadinya konflik di wilayah dengan

melibatkan stake holder yang terkait

Kondisi wilayah Kabupaten Malang yang

tergolong luas dengan kondisi masyarakat

yang heterogen sangat berpotensi

timbulnya potensi konflik sosial 
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