
REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

 

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang 

KINERJA UTAMA 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET REALISASI REALISASI 
NASIONAL 
(JIKA ADA) 

PAGU 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp) 2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Terfasilitasinya 
Penanganan Konflik 

Persentase konflik sosial 
yang ditangani 

100 % 100 % 100 % 100 % - 1.032.622.100 930.432.700 
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Keterangan : 

Realisasi anggaran sebesar Rp. 930.432.700 dikarenakan tambahan 

honor forkompimda selama 3 (tiga) bulan dalam rangka pelaksanaan 

satgas covid-19 tidak terealisasi sebesar Rp. 102.189.400. 

 



ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN DAN SOLUSI  
REALISASI KINERJA UTAMA 

INDEKS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 
 

 
Berdasarkan data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Malang, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang berupa Indeks 

Terfasilitasinya penanganan konflik pada tahun 2020 menunjukkan capaian sebesar 

100 %  yang berdasar status terfasilitasinya penanganan konflik tersebut masuk 

kategori “BAIK”. Capaian tersebut telah memenuhi target perencanaan sebagaimana 

tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebesar 100 %. Pencapaian nilai indeks pada 

indikator tersebut didapatkan melalui perhitungan Jumlah potensi konflik yang 

terfasilitasi/tertangani dibagi jumlah konflik sosial pada tahun yang bersangkutan. 

 

Adapun hal-hal utama yang menjadi pendorong keberhasilan tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

1. Koordinasi secara intensif dengan pihak terkait. 

2. Fasilitasi terhadap pihak-pihak yang sedang mengalami gesekan / bermasalah 

melalui agenda pertemuan  / rapat untuk menghindari terjadinya konflik agar tidak 

semakin melebar. 

3. Dilakukan mediasi antara pihak yang sedang bermasalah / mengalami gesekan 

untuk menghindari terjadinya konflik. 

4. Dilakukan kesepakatan untuk mencari titik temu dalam upaya penyelesaian 

masalah. 

 

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, 

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

- Meningkatkan cakupan penanganan konflik sosial / deteksi dini; 

- Meningkatkan koordinasi yang dilakukan secara intensif dengan pihak-pihak terkait; 

- Meningkatkan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang sedang mengalami 

gesekan/bermasalah melalui agenda pertemuan/rapat untuk menghindari terjadinya 

konflik agar tidak semakin melebar dan bisa segera tertangani; 

- Mengintensifkan mediasi antar pihak yang sedang bermasalah untuk menghindari 

terjadinya konflik; 

- Meningkatkan kepekaan antara masyarakat dan pemerintah terhadap adanya 

kejadian yang bisa mengakibatkan terjadinya potensi konflik di wilayah; 

- Meningkatkan koordinasi dan pembuatan komitmen/kesepakatan dalam hal 

penanganan potensi konflik. 

 

 



Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/ 

kegiatan yang menunjukkan output mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi 

antara lain : 

1. Program Pendidikan Politik 

Program ini mempunyai outcome berupa persentase cakupan Pendidikan politik. 

dengan target 100% dan capaiannya sebesar 100 %. Pada program ini didukung 

oleh kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat. 

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Program ini mempunyai outcome berupa persentase peningkatan cakupan 

pendidikan wawasan kebangsaan dengan target 100% dan capaiannya sebesar 

100 %. Program ini didukung oleh kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat 

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan  

Program ini mempunyai outcome berupa persentase tingkat keaktifan FKUB 

dengan target 100% dan capaiannya sebesar 100 %. Program ini didukung oleh 

kegiatan fasilitasi forum keagamaan dan forum kemasyarakatan lainnya dalam 

upaya peningkatan wawasan kebangsaan. 

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah 

Program ini mempunyai outcome persentase penanganan konflik dengan target 

100% dan capaiannya sebesar 100 %. Program ini didukung oleh kegiatan 

peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan konflik sosial. 
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