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T
erbitnya buku ini merupakan sebuah ihtiar yang

luar biasa, yang dilakukan oleh teman-teman

badan pekerja MCW. Kehadiran buku ini bukan saja

sebagai pelengkap dari sebuah kegiatan program yang

sedang dijalankan, melainkan dengan adanya buku ini

dapat menjadi petunjuk atau semacam ada jejak yang

dapat ditelusuri tentang apa dan bagaimana program

dilakukan dan dampak atau manfaat apa yang dapat di

rasakan oleh masyarakat luas maupun kelompok-

kelompok warga yang selama ini telah bekerja keras

bersama-sama dengan MCW.

Buku-buku yang dihasilkan atau ditulis untuk

merekam perjalanan program tentu tak bisa dihindari

dari perspektif yang subyektif dari pelaksana. Namun

demikian, apa yang dilakukan oleh teman-teman badan

pekerja MCW untuk mengurangi unsur subyektifitas

dalam penulisan maka pilihan mengajak kerjasama

dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang,

untuk melakukan perekaman terhadap serangkaian

Pengantar Dewan Pengurus
Perkumpulan Malang Corruption Watch
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kegiatan yang dilaksanakan adalah sebuah upaya yang

sangat tepat dan cerdas.

Program pendidikan pemilih yang dilakukan

MCW, dengan tujuan membangun kesadaran

kelompok masyarakat untuk membentuk pos

pengaduan sebagai tempat pembelajaran agar dapat

melakukan kampanye penolakan terhadap praktik

politik uang dalam proses pemilihan gubernur Jawa

Timur pada tahun 2013.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa praktik politik

yang dilakukan oleh para (politisi) partai yang terjadi

selama ini watak dan karakternya sangat sentralistik

dan oligarkis, sehingga sangat sulit untuk membangun

budaya politik yang dapat memperdalam kualitas

demokrasi. Realitas ini sangat nyata terjadi di Malang

Raya tatkala pelaksanaan pemilukada Kabupaten

Malang, Kota Malang, Kota Batu, maupun pemilihan

gubernur tempo hari. Bahkan tak jarang perilaku para

politisinya menjadi beban bagi proses percepatan

demokratisasi, karena acapkali aktivitas politiknya

maupun dan aktivitas pemerintahan-kenegaraan selalu

kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang esensial dalam

demokrasi.

Pemilukada yang telah berjalan hingga saat ini

merupakan proyek terbesar dari perjalanan demokrasi

bangsa Indonesia. Sebenarnya jika kita ingin melihat

wajah demokrasi Indonesia dimasa mendatang sangat

ditentukan pula praktik pemilukada yang terus berjalan

ini. Pemilukada yang awalnya dimulai pada tahun 2005,

sebagian semangat awalnya adalah untuk

“memperjelas” relasi mandat dari rakyat agar

mendapatkan legitimasi yang kuat dan bermartabat.

Meskipun realitas saat ini yang terjadi tidak selalu
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sebangun antara cita-cita sosialnya dengan kenyataan

pelaksanaan pemilukada selama ini yang penuh dengan

tipu muslihat yang dilakukan oleh para kontestannya,

penuh rekayasa dan kekerasan maupun suap menyuap

seperti yang tergambar dalam kasus operasi tangkap

tangan KPK terhadap Akil Mochtar, Ketua Mahkamah

Konstitusi yang diduga menerima suap dalam proses

hukum di Mahkamah Konstitusi.

Program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh

MCW yang berfokus pada membangun kesadaran

warga untuk berkelompok, berkonsolidasi bersama

kemudian mengonstruksi bagaimana melakukan

“perlawanan” terhadap praktik-praktik curang yang

dilakukan oleh para kontestan termasuk para tim

suksesnya. Inilah sebenarnya esensi dari program MCW

yaitu untuk meretas keberanian warga agar mampu

mendiskripsikan bahwa praktik politik uang adalah

sama dengan tindakan kejahatan yang sangat berat.

Dengan pengertian lain bahwa politik uang adalah sama

dengan korupsi, dan korupsi adalah bentuk lain atau

perilaku dan wujud lain dari pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) dengan kategori berat, karena

dampaknya telah menyengsarakan banyak orang.

 Sebenarnya secara sederhana, jika pemilukada

dilaksanakan dengan jujur akan dapat  memunculkan

legitimasi yang cukup kuat secara sosial, politik, dan

hukum. Sehingga dengan demikian pemilukada dapat

dijadikan instrumen untuk memperkuat proses

demokratisasi di daerah yang kemudian akan

berimplikasi pada percepatan proses menghadirkan

keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi rakyat.

Nah, dengan demikian buku yang saat ini ada

dihadapan sidang pembaca sebenarnya ingin
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memberikan gambaran bahwa siapapun dapat terlibat

dalam proses melakukan pendidikan pemilih agar lebih

bisa terlibat secara kritis dalam setiap proses pemilukada.

Terakhir, dengan terbitnya buku ini maka

sepantasnyalah kami mewakili Perkumpulan Malang

Corruption Watch, menyampaikan banyak terima

kasih, terutama kepada Aliansi Jurnalis Independen

(AJI) Malang yang telah rela bersusah payah mengatur

waktu demi terlaksananya program pendidikan pemilih

ini. Tentu tak lupa kami juga mengucapkan banyak

terima kasih kepada teman-teman kelompok warga

dibeberapa lokasi di Malang Raya, seperti di Tanjung,

Muharto, Madyopuro, Kepanjen, Batu, Blimbing,

Lowokwaru, Mulyorejo, dan beberapa lokasi lainnya

yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Demikian

pula kami menyampaikan rasa terima kasih pula kepada

The Asia Foundation yang telah mendukung baik dari

aspek pendalaman hasil program maupun dukungan

pendanaannya.

Kepada semuanya kami sampaikan terima kasih

yang mendalam atas berlangsungnya program ini.

Gagasan tak akan pernah hidup, jika tak diperjuangkan

atau dilakukan dengan serius dan konsekwen. Oleh

karena itu, mari kita mulai menggerakkan perubahan

dari kelompok yang terkecil. Memulai dari kita untuk

saling belajar dan berbagi demi meraih cita-cita sosial

yang masih temaram terlihatnya.

Kalimetro, September 2013

Luthfi J. Kurniawan



Serangkaian pertemuan komunitas
warga selama tiga bulan

telahmenghasilkan model rembug
warga yang koordinatif dan

melahirkan pula  pahlawan-pahlawan
baru di pelbagai sudut wilayah Malang

Raya. Sang pahlawan hadir untuk
menggerakkan proses demokratisasi

yang jujur dan berintegritas.
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Di dalam Indonesia merdeka itulah kita
memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia
merdeka itulah kita memerdekakan hatinya
bangsa kita!

Soekarno, 1945



Mengapa Perlu Perubahan?

Korupsi bukan lagi rahasia umum, korupsi

semakin tak berjarak dengan kita. Hampir

bisa dipastikan bahwa kita pernah melihat dan

merasakan praktik korupsi dalam skala apa pun.

Dampak buruk dari praktik korupsi pun pernah

kita alami. Ketika kita berkunjung ke kantor-

kantor pemerintahan, misalnya, tidak diragukan

di sana ada banyak birokrat pemalas dan

bermental ndoro yang memberi pelayanan tak

bermutu.

Rasanya siapa pun yang berhati lurus dan

berpikiran waras tentu akan merasa gusar melihat

merajalelanya praktik korupsi. Namun,

BAB I
Mendidik Pemilih untuk

Perubahan
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kegusaran atau kemarahan menjadi percuma

bila hanya sebatas di mulut tanpa disertai

tindakan berani dan berakal sehat.

Saat ini korupsi dan karut-marut birokrasi

berkelindan, jalin-menjalin. Situasi ini bukan

sesuatu yang berdiri sendiri. Memutus rantai

ketidakjujuran tak cukup berbekal gerutuan,

amarah, dan doa belaka tanpa upaya serius dan

dilakukan terus-menerus tanpa lelah.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan

instrumen penting untuk memutus rantai setan

itu. Apa dan bagaimana pun, karut-marut kondisi

negeri ini berhulu pada siapa sang pemimpin

negeri; apakah ia seorang negarawan yang jujur

dan amanah, ataukah seorang pemimpin yang

serakah dan lalim.

* * * * *

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah

kegiatan rutin yang diselenggarakan lima tahun

sekali.  Pemilu legislatif diselenggarakan untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) Republik Indonesia yang berkedudukan

di pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) yang berkedudukan di provinsi

maupun tingkat kota dan kabupaten. Selain

memilih anggota legislatif,  Pemilu juga memilih

presiden dan wakil presiden, gubernur, serta
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bupati dan walikota, yang juga dipilih langsung

oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Selain Pemilu

yang dimaksud di atas, di Indonesia juga dikenal

pemilihan kepala desa (Kades). Artinya, memilih

pemimpin di Indonesia, mulai dari pemerintahan

tingkat yang terendah yaitu desa hingga di

tingkat pemerintah pusat dilakukan dengan cara

pemilihan langsung. Bahkan di Malang,

pemilihan ketua RT maupun ketua RW banyak

yang dilakukan secara pemilihan langsung. Inilah

yang disebut era demokrasi langsung yang telah

berjalan di Indonesia semenjak adanya reformasi

atau perubahan politik pada tahun 1998.

Pemilihan langsung yang telah terjadi hingga

saat ini  ternyata bukan hanya memiliki efek

positif tetapi juga negatif. Artinya, ada kelebihan

da nada pula kekurangan.  Dari sisi kelebihan,

misalnya, masyarakat atau rakyat dapat langsung

memberi suara dengan cara memilih, sehingga

partisipasi rakyat dalam hal menjalankan

demokrasi ini dapat langsung terlihat. Sedangkan

kekurangannya adalah biayanya terlalu mahal

dan bahkan khusus di Malang Raya, pada tahun

2013, saat buku ini ditulis tahapan pemilihan

gubernur Jawa Timur belum selesai yaitu masih

menunggu hasil dari gugatan salah satu peserta

atau calon gubernur karena dianggap ada

kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Selama

rentang waktu tiga tahun (2010-2013),

masyarakat Malang Raya telah memilih empat
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kepala daerah sekaligus, yaitu pemilihan bupati,

dua walikota yaitu Kota Batu dan Kota Malang,

dan saat ini adalah pemilihan gubernur Jawa

Timur. Artinya, selama tiga tahun rakyat Malang

Raya telah memilih empat kepala daerah

sekaligus. Hal ini telah membuat partisipasi dalam

Pemilu menjadi mahal karena menyedot sumber

daya atau “tenaga” baik sosial maupun ekonomi

masyarakat.

Oleh karena itu, akan sangat disayangkan jika

hal ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

oleh masyarakat, KPU sebagai penyelenggara

Pemilu , dan pemerintah yang mendukung

pekerjaan KPU. Selain masyarakat dan KPU,

tentu tak bisa diabaikan juga peran serta partai

politik sebagai salah satu lembaga yang diberi

mandat oleh undang-undang untuk mengusung

calon dalam setiap perhelatan Pemilu. Jika tidak

benar-benar dilakukan dengan semangat dan

idealisme yang kuat, ada kekhawatiran bahwa

yang akan dilahirkan adalah pemimpin yang

tidak bertanggung jawab dan korup.

Saat ini sudah banyak pemimpin, khususnya

di daerah, yang  terjerat oleh kasus-kasus korupsi.

Sebagai contoh, informasi yang disampaikan oleh

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

bahwa sepanjang tahun 2004 hingga tahun

2012, ada banyak sekali kasus korupsi yang

melibatkan para pejabat Negara. Datanya adalah
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sebagai berikut: 227 Gubernur/Walikota/Bupati

terlibat korupsi, 431 anggota DPRD Provinsi

terlibat korupsi dari total anggota DPRD

Provinsi sebanyak 2008 anggota, dan sebanyak

2.553 anggota DPRD Kota maupun kabupaten

yang terlibat kasus korupsi dari jumlah anggota

DPRD kota maupun kabupaten sebanyak

16.267 anggota.  Selama tiga tahun rakyat

Malang Raya telah memilih empat kepala

daerah. Hal ini telah membuat berpartisipasi

dalam Pemilu menjadi mahal karena menyedot

sumber daya sosial maupun ekonomi masyarakat

Data yang dikeluarkan secara resmi oleh

Kemendagri ini jumlahnya bisa dikatakan sangat

fantastis. Hal ini menunjukkan bahwa perlu

secara baik dan kerja luar biasa untuk

mendapatkan pemipimpin yang baik dan jujur

melalui pemilu yang sangat bebas seperti saat

ini yang terjadi diseluruh Indonesia. Pada

dasarnya pelaksanaan Pemilu adalah untuk

Selama tiga tahun rakyat Malang
Raya telah memilih empat kepala

daerah. Hal ini telah membuat
berpartisipasi dalam Pemilu menjadi

mahal karena menyedot sumber daya
sosial maupun ekonomi masyarakat
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menjamin proses partisipasi agar relasi mandat

yang terjadi antara yang dipilih dengan yang

memilih harus benar-benar berkualitas dan bisa

dipertanggungjawabkan. Dan yang paling

mendasar dan sangat penting adalah Pemilu

yang dilaksanakan untuk melahirkan pemimpin

yang baik dan membuat kebijakan yang dapat

menyejahterakan rakyat. Inilah pentingnya

dilaksanakan Pemilu, selain sebagai sarana

sirkulasi kepemimpinan elit.

Oleh karena itu, MCW melakukan gerakan

yang memusatkan perhatian pada pendidikan

pemilih untuk membangun kelompok-kelompok

warga yang partisipatif dan berani melakukan

kontrol sosial. Kelompok-kelompok warga inilah

yang akan berfungsi sebagai simpul warga yang

memperjuangkan dan menjaga Pemilihan

Umum Tingkat Daerah (Pemilukada) sehingga

dapat dijamin tingkat kejujuran dan

integritasnya. Pendidikan pemilih ini merupakan

salah satu bentuk pendidikan politik yang

memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Sebelum itu, mari kita sederhanakan konsep

Pemilu menjadi sebuah ikhtiar menggunakan

kedaulatan rakyat untuk membentuk

pemerintahan yang sah, pemerintahan yang

mencipta sekaligus memberi kesejahteraan dan

keadilan kepada kita selaku pemilik mandat.

Idealnya memang demikian, tetapi, dalam
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kenyataannya, Pemilu di Indonesia belum

menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sesuai

yang diharapkan oleh rakyat. Pemilu belum

memberi solusi, bahkan sering kali justru

menimbulkan persoalan baru. Beberapa

pemilihan kepala daerah justru menghasilkan

pemimpin bermasalah atau mempertahankan

semacam dinasti politik yang korup.

Menyadari semua itu, apakah kita tidak akan

berbuat sesuatu? Akankah kita terus mengeluh

dan murka saja? Persoalan tak akan  selesai

hanya dengan kemarahan atau berbuat hal-hal

yang negatif. Kita tidak bisa hanya melulu

mengutuk kegelapan. Kegelapan yang kita

hadapi harus diterangi meski hanya dengan

cahaya lilin. Semangat dan optimisme harus

ditumbuhkan dengan terlibat aktif dalam proses

Pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal.

Rakyat Membutuhkan Teladan

Saat ini, kepemimpinan politik yang ada di

Indonesia, termasuk di Malang Raya, dirasakan

memprihatinkan. Profil kepemimpinan tidak bisa

dijadikan panutan. Misalnya pada tahun 2013

ini, di Kabupaten Malang, ada anggota DPRD

yang harus menjalani proses hukum dan

kemudian terbukti melakukan penggelapan

kendaraan. Demikian juga di DPRD Kota
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Malang, diduga ada anggota DPRD yang

menggunakan ijazah palsu, yang saat ini juga

sedang diproses oleh pihak kepolisian.  Setali tiga

uang dengan yang terjadi di Kota Batu. Mereka

yang sebenarnya adalah pemimpin formal yang

seharusnya memberikan contoh yang baik  dan

menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat

dan berbangsa ini ternyata melakukan hal yang

sebaliknya. Sungguh ironis, tetapi itulah

kenyataannya.

Untuk itulah, kita harus berbuat sesuatu untuk

memperbaiki ruang sosial kita. Ruang kehidupan

sosial kemasyarakatan yang terjadi sehari-hari

harus menjadi “ruang-ruang yang melahirkan

kebaikan dan kebajikan”. Demikian pula dengan

ruang politik; kehidupan atau pola interaksi para

pelaku politik yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat harus mampu menunjukkan perilaku

yang santun, amanah, dan bermartabat. Ruang

sosial maupun ruang politik yang kita miliki

sekarang penuh dengan kekerasan,

kemunafikan, dan tidak bermartabat. Dengan

situasi seperti ini perlu sebuah upaya perbaikan

yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Oleh karena itu, pilihan MCW untuk

melakukan penguatan kepada masyarakat atas

hak-hak politiknya melalui program pendidikan

pemilih yang menitikberatkan pada keaktifan

kelompok warga untuk membangun kesadaran
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kolektif adalah sesuatu yang sama sekali tidak

mengada-ada. Seperti yang disampaikan oleh

salah seorang anggota Pertuni, Hendro, baik

dalam kegiatan pelatihan maupun dalam

pertemuan di rembug warga. Ia mengatakan

seperti ini, “saat ini sangat sulit untuk

mendapatkan pemimpin yang benar-benar jujur,

karena pemimpin sekarang yang ada adalah

hanya untuk dirinya sendiri. Kalau begitu jangan

salahkan saya sebagai rakyat untuk tidak

mengikutinya”. Ungkapan ini bukanlah sesuatu

yang sederhana, sebatas “tidak mengikutinya”,

namun semangat dari pernyataan ini adalah

bibit-bibit ketidakpercayaan kepada

pemimpinnya. Jika hal ini terus-menerus terjadi,

sangat mungkin situasi ini akan berakhir dengan

kehilangan kepercayaan kepada sistem

demokrasi.

Semangat strategi mengaktifkan kelompok

warga dalam bentuk pendididkan pemilih adalah

semacam upaya penjelasan bahwa Pemilu adalah

milik rakyat kebanyakan bukan hanya milik para

pengurus partai politik dan para elite saja. Pemilu

harus didorong menjadi media atau cara kolektif

untuk melahirkan pemimpin yang baik. Dengan

demikian, kegiatan-kegiatan mengaktifkan

warga seperti melakukan monitoring proses

Pemilukada saat pemilihan gubernur Jatim

beberapa waktu yang lalu merupakan sebuah
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keniscayaan yang harus dilakukan untuk

meningkatkan kualitas Pemilukada Jatim.

Sebagai contoh, dalam Pemilukada Jatim

beberapa perwakilan dari kelompok warga yang

menjadi simpul-simpul pusat informasi bagi pro-

gram pendidikan pemilih yang dilakukan oleh

MCW dan kelompok warga berbicara dalam

sebuahkonferensi pers tentang potensi politik

uang dan lemahnya penyelenggaraan

Pemilukada Gubernur.

Konferensi pers yang dilakukan oleh kelompok warga
di kantor LBH Surabaya
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Contoh lainnya adalah menyelenggarakan

kegiatan forum warga yang kemudian didorong

menjadi simpul-simpul pergerakan warga untuk

melakukan kegiatan pendidikan pemilih untuk

tetangga di sekitar maupun untuk publik yang

lebih luas. Dengan melakukan semua itu, warga

warga akan merasa menjadi bagian dari

pergerakan ini dan selanjutnya mereka akan

senantiasa hadir dalam setiap pertemuan dengan

multipihak, untuk membicarakan hal-hal yang

lebih luas sebagai bagian dari kerja-kerja

kampanye bahwa warga telah mempunyai

perspektif baru tentang pelaksanaan Pemilu.

Beberapa kegiatan dalam program pendidikan

pemilih yang dilaksanakan pada prinsipnya

bertumpu pada kesadaran kolektif warga untuk

berpartisipasi baik dalam hal memberikan

suaranya (memilih) maupun melakukan

pemantauan terhadap potensi kecurangan yang

akan muncul dalam setiap tahapan kegiatan

Pemilukada. Dalam hal-hal seperti inilah warga

menginginkan dukungan penuh dari berbagai

pihak, termasuk contoh-contoh praktik yang

baik khususnya dalam melakukan pemantauan

kegiatan Pemilu.

Kegiatan pendidikan politik yang

diselenggarakan oleh MCW bersama jaringan-

jaringannya secara umum terbagi ke dalam tiga

cara. Pertama, peningkatan kapasitas warga.
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Upaya ini dilakukan dengan cara

menyelenggarakan forum warga di tingkat

kelurahan atau pun kecamatan di Kota Malang.

Kami memulai dengan mengadakan pelatihan

ke-pemilu-an dan pengelolaan jaringan yang

dimiliki oleh MCW di kelurahan-kelurahan yang

ada di Kota Malang. Mereka yang kami

diikutsertakan dalam pelatihan ini kemudian

didorong menjadi aktor-aktor yang

mengorganisasi warga sekitarnya untuk

membentuk forum-forum warga. Dari forum-

forum warga ini diharapkan akan muncul tokoh-

Kegiatan pertemuan dengan multipihak seperti KPUD,
Panwas, kelompok masyarakat, akademisi, partai

politik, pemerintah kota
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tokoh yang aktif dan kritis untuk kemudian

dikumpulkan menjadi simpul warga yang berani

dan bisa melakukan pemantauan terhadap

kinerja penyelenggara Pemilukada Jatim

maupun partai politik dan kelompok masyarakat

lainnya yang telah menjadi bagian dari para calon

kepala daerah yang ikut pemilihan.

Kegiatan pertemuan dengan multipihak

seperti KPUD, Panwas, kelompok masyarakat,

akademisi, partai politik, pemerintah kota

Malang

Mereka, terutama yang terlihat aktif dan

kritis, juga akan difasilitasi untuk menyampaikan

uneg-uneg, saran, dan persoalan yang mereka

alami dalam setiap Pemilu/Pemilukada kepada

media sehingga aspirasi mereka dapat didengar

oleh masyarakat luas dan pejabat pemerintahan

serta para politisi.

“Saat ini sangat sulit untuk
mendapatkan pemimpin yang benar-

benar jujur, karena pemimpin sekarang
hanya bekerja untuk dirinya sendiri.
Kalau begitu jangan salahkan saya

sebagai rakyat untuk tidak
mengikutinya”.
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Kedua, advokasi. Tujuan advokasi oleh MCW

bersama jaringan kerjanya adalah untuk

mendorong partisipasi publik dalam Pemilu/

Pemilukada melalui pendekatan yang disebut

dengan fasilitasi warga. Model fasilitasi ini

dilakukan dengan merancang beberapa forum

yang mempertemukan warga dengan

penyelenggara, politisi, partai politik, akademisi,

jurnalis, dan LSM untuk berdiskusi soal-soal ke-

pemilu-an. Dengan cara itu, warga didukung

untuk memiliki kesetaraan dalam berpendapat

dan berargumentasi.

Ketiga, kampanye. Kampanye yang dilakukan

oleh MCW ini merupakan langkah untuk

merebut ruang publik agar tidak hanya diisi oleh

partai-partai politik dan para calon yang

memromosikan diri. Dalam kampanye ini,

MCW membuat beberapa alat kampanye untuk

bisa dimanfaatkan sebagai media alternatif.

Misalnya, brosur yang berisi penjelasan  ringkas

tentang hal-hal yang menyangkut kegiatan

Pemilu dan pelanggaran-pelanggaran Pemilu,

kalender tahapan-tahapan Pemilu dan

Pemilukada, formulir pengaduan, baliho, dan

buku panduan yang bisa digunakan oleh warga

sebagai rujukan dasar terkait Pemilu dan

pengelolaan jaringan. Semua alat kampanye itu

disebarluaskan kepada warga dan jaringan

MCW baik melalui forum-forum warga maupun

titik-titik konsentrasi massa.



15Pengalaman Advokasi Pendidikan Pemilih

Melalui ketiga cara yang dilakukan oleh MCW

ini, diharapkan akan terjadi peningkatan

partisipasi warga dalam mewujudkan demokrasi

yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin

yang jujur dan bermartabat yang dapat membuat

kebijakan-kebijakan yang dapat menyejahtera-

kan rakyatnya.

Meskipun demokrasi yang berkeadilan masih

jauh membentang di cakrawala, keadilan dan

kesejahteraan harus kita dekatkan dan upayakan

sungguh-sungguh agar menjadi alat untuk

menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan

seperti kemiskinan, pendidikan yang baik, dan

pemenuhan kebutuhan dasar rakyat lainnya.





Aku cinta pada negeri ini dan orang-orangnya,
kepada rakyat Indonesia lebih-lebih lagi,
terutama barangkali karena aku selalu
mengenal mereka sebagai pihak yang
menderita, pihak yang kalah.

Sutan Sjahrir, 1937





Pentingnya Keterlibatan Warga

Selepas shalat Jum’at mereka berkumpul di

ruang rapat kantor Malang Corruption

Watch (MCW). Ada tujuh orang yang sedang

asyik mendiskusikan cara mendongkrak

partisipasi masyarakat dalam pemilihan walikota

Malang periode 2013-2018. Suasana rapat makin

seru saat membahas cara mendapat teman kerja

(contact person) di sejumlah kelurahan. Muncul

perdebatan yang sehat dan produktif. Ada yang

mengusulkan agar orang-orang baru yang

pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan MCW

Bab II
Merajut Keinginan Bersama
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dilibatkan lagi. Sebagian lagi berpendapat,

kelompok-kelompok yang selama ini bermitra

dengan MCW langsung diajak bergabung.

Diskusi berakhir menjelang petang dan

menghasilkan beberapa rekomendasi.

Rekomendasi terpenting berupa keharusan bagi

MCW menjalankan program pendidikan pemilih

untuk menguatkan jalinan kontak dengan warga

di kelurahan-kelurahan. MCW sangat menyadari

bahwa selama ini mereka baru mampu

“menggarap” sekitar 30 persen warga yang

masuk dalam jejaring ditambah warga

dampingan yang selama ini aktif melakukan

kerja-kerja advokasi.

MCW harus memperluas basis dukungan dan

kontak dengan mencari orang-orang baru,

khususnya orang-orang yang sudah dikenal,

untuk dijadikan contact person. Bisa dikatakan

potensi mereka mencapai 70 persen sehingga

mereka harus dirangkul supaya isu-isu yang

digarap MCW bisa mendapat dukungan dari

masyarakat yang lebih luas.

Menyadari hal itu, tim kerja pendidikan MCW

memilih beberapa strategi untuk menghubungi

mereka. Pertama, MCW mengunjungi tempat

tinggal warga yang dipilih. Model silaturahmi

ini dibekali nama yang direkomendasikan oleh

jaringan-jaringan MCW atau mereka yang

pernah menjadi responden penelitian MCW.
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Strategi kedua, tim menyeleksi nama-nama

warga yang pernah melapor ke MCW. Ketiga,

MCW mengamati langsung beberapa aktivitas

warga yang berdekatan dengan jaringan

maupun dampingan MCW.

Selanjutnya, tim MCW melakukan

serangkaian pertemuan baik pertemuan formal

maupun pertemuan informal. Untuk pertemuan

formal, misalnya, calon-calon jaringan yang

masuk “radar” MCW akan diundang mengikuti

Nurul Farihah, mengaku mendapat
banyak pengetahuan baru mengenai
proses pemilu dan pemilihan kepala

daerah. Perempuan berumur 39 tahun
ini pun baru tahu bahwa “jual-beli”
kartu tanda penduduk atau KTP

melanggar peraturan pemilu.
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kegiatan-kegiatan MCW. Sedangkan pertemuan

informal diterapkan oleh tim MCW atau

jaringan MCW dengan bersilaturahmi ke rumah

para calon. Dua pendekatan ini dilakukan lebih

dari tiga kali untuk mengukur ketertarikan sang

calon pada MCW. Semua berlangsung secara

alamiah dan wajar. Layaknya sebuah

usaha,keberhasilan dan kegagalan menjadi hal

lumrah.

*****

Program pendidikan pemilih dijalankan MCW

menjelang pelaksanaan tahapan pemilihan

gubernur Jawa Timur yang merupakan pro-

gram kerja baru sejak MCW berdiri pada 31

Mei 2000. “Jujur dan berintegritas” menjadi

tema sederhana hajatan ini. MCW memetakan

siapa saja jaringan dan warga yang akan

dilibatkan.

Pelatihan pendidikan pemilih dilangsungkan

dua kali pada Juli 2013 di Kota Batu dengan

jumlah peserta 57 orang. Jumlah peserta

disamakan dengan jumlah kelurahan di Kota

Malang. Pelatihan difokuskan pada upaya

melibatkan warga dalam proses pemilihan

gubernur lewat forum warga. Warga dicerahkan

untuk berani mengontrol dan melaporkan

pelanggaran, sekaligus juga berani menagih janji

gubernur.
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Keberanian itu diekspresikan dengan

mempublikasikan hasil-hasil monitoring kepada

publik melalui media massa. Peserta juga diajari

cara melakukan advokasi bila menemukan

pelanggaran dalam tiap tahapan pemilihan

gubernur.

Koordinator Program Pendidikan Pemilih dan

Pilkada MCW, Hayyik Ali Muntaha Mansyur,

mengungkapkan bahwa semua peserta

menerima dua materi besar, yakni tentang

anatomi Pemilu serta cara membuat dan

mengolah jaringan dengan warga, masyarakat,

Kampanye “Hentikan Politik-Uang” dalam Pemilihan
Gubernur Jawa Timur melalui baliho yang dipasang di

jalan-jalan protokol Kota Malang.
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dan kelompok masyarakat lainnya. Pelatihan

menggunakan format student learning center

(SLC), yang menempatkan warga sebagai

subyek dalam pemilihan kepala daerah dan

dipandu oleh fasilitator. Peserta dirangsang untuk

aktif dalam diskusi dan simulasi.

Menurut Hayyik, pelatihan itu merupakan

pintu masuk untuk meningkatkan kemampuan

warga sebelum mereka beraksi. Dari pelatihan

itu diharapkan muncul penggiat atau pengelola

(organisator) yang mampu menjalankan program

pendidikan pemilih di kelurahan masing-masing.

Paling tidak, tetangga sang penggiat bisa sampai

pada kesadaran akan pentingnya posisi mereka

sebagai pemilih.

“Jaringan ini penting untuk memperluas

cakupan kampanye pendidikan kepemiluan. Dari

jaringan itu nantinya diharapkan bisa terbangun

korelasi dengan munculnya kelompok-kelompok

baru di lingkungan lain. Semakin banyak

kelompok, jejaring kelompok semakin

berkembang dan  akhirnya bisa  menularkan

pengetahuan tentang seluk-beluk pemilu,”

ungkap Hayyik.

Tidak semua peserta sudah cukup mengenal

apa yang dikenal sebagai MCW. Ada peserta

yang mengaku hanya tahu akronim nama

MCW, tetapi tak tahu apa kepanjangan akronim
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itu. Namun, yang patut dicatat adalah bahwa

mayoritas peserta sangat antusias. Nurul Farihah,

misalnya, mengaku mendapat banyak

pengetahuan baru mengenai proses Pemilu dan

pemilihan kepala daerah. Perempuan berumur

39 tahun ini pun baru tahu bahwa “jual-beli”

kartu tanda penduduk (KTP) melanggar

peraturan Pemilu.

“Sejak itu saya jadi khawatir akan kena

masalah; ternyata membantu mengumpulkan

KTP untuk calon independen dengan imbalan

rupiah itu pelanggaran,” cerita Nurul, warga

Jalan Muharto Gang 4 Nomor 15, RT 08/RW

Salah satu kegiatan forum warga di daerah Kecamatan
Blimbing, Kota Malang.
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09, Kelurahan Muharto, Kecamatan

Kedungkandang.  Nurul pernah membantu

pasangan calon independen pada Pemilihan

Walikota Malang—pemungutan suara dilakukan

pada 23 Mei 2013—dengan menghimpun

fotokopi KTP warga. Selembar fotokopi KTP

bernilai Rp 5.000. Uang ini dibagi dua: Nurul

mendapat Rp 3.000 dan pemilik KTP

menerima Rp 2.000. Nurul mengaku

menyerahkan semua hasil “penjualan” fotokopi

KTP kepada pemilik KTP. Namun, ia tetap saja

merasa bersalah sampai sekarang. “Karena tahu

itu melanggar, ya, tidak mungkin mau lagi saya

menolong mereka (kontestan pemilihan kepala

daerah). Itu sama saja dengan menolong orang

berbuat salah,” ia menegaskan.

Setelah mengikuti pelatihan itu, Nurul makin

sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan MCW

yang lain. Pengetahuan dan wawasan kian

bertambah, begitu pun lingkup pergaulannya

yang berkembang semakin luas. Dia berkenalan

dengan orang-orang di KPUD dan Panwaslu.

Istilah politik-uang atau money-politics tak lagi

menjadi istilah asing. Ia pun makin mengenal

beragam praktik politik-uang dan salah satunya

adalah seperti yang sudah diceritakannya di atas.

Ibu beranak tiga ini paham benar bahwa setiap

pelanggaran dianjurkan untuk dilaporkan ke

KPUD dan Panwaslu setempat. Namun, bila

menemukan pelanggaran, Nurul memilih
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melaporkannya kepada MCW dulu. “Lebih

enak dibawa ke MCW dulu, setelah itu terserah

MCW mau diapakan laporan dari saya,” kata

Nurul.

Nurul tidak sendirian. Beberapa jaringan kerja

masyarakat di Malang Raya (Kabupaten

Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) yang

berhubungan dengan MCW juga melakukan

hal serupa. Namun, tak gampang menjadi “mitra

kerja” MCW. Seseorang atau kelompok warga

yang ingin bekerja sama dengan MCW maupun

dengan jaringan MCW harus memahami dan

menyepakati nilai-nilai atau prinsip-prinsip kerja

bersama, yakni bukan partisan, transparansi,

bertanggung jawab, partisipatif, tidak

diskriminatif, serta sanggup bekerja sama dengan

jaringan-jaringan MCW.

Mundurnya anggota jaringan menjadi

perhatian bersama MCW dan anggota

jaringannya. Evaluasi pun dilakukan sampai

diketahui penyebab mundurnya anggota.

Evaluasi semacam ini menjadi prosedur penting

karena menyangkut pola kerja jaringan,

termasuk strategi pemetaan dan rekrutmen.
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Proses rekrutmen anggota dan sukarelawan

dalam kegiatan kampanye publik tak melulu

lewat pelatihan, tetapi juga melalui pertemuan-

pertemuan warga atau populer disebut sebagai

forum warga. Forum warga menggunakan

simpul-simpul warga yang telah berjejaring

dengan MCW atau melalui tokoh-tokoh

kelompok warga yang sudah berjaringan

maupun menjadi dampingan MCW.

Forum warga yang aktif antara lain berada

di Sukun dan Kedungkandang. Semula forum

warga ini diadakan oleh alumni pelatihan MCW

dan didukung oleh salah seorang aktor jaringan

MCW. Perlahan tapi pasti, setiap forum warga

telah diadakan sendiri oleh aktor-aktor baru dari

kelompok-kelompok warga. Walhasil, di dua

kecamatan itu kegiatan forum warga sangat aktif

membahas beragam isu, tak terbatas pada isu

pendidikan pemilih. Masalah sertifikasi tanah,

kekerasan dalam rumah tangga, dan pelayanan

publik pun kini menjadi masalah yang sering

mereka bahas.

Membangun Mimpi Pemilih Pemula

Puluhan pemuda berusia antara 17 hingga

23 tahun serius memandangi layar putih yang

sedang menampilkan film Kita versus Korupsi

(KvsK) di sebuah ruang pertemuan Hotel Sahid

Montana pada hari Jumat, 21 Juni 2013.
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Mereka berasal dari berbagai organisasi pelajar

dan mahasiswa yang mengikuti Youth Election

Forum yang diselenggarakan Malang Corrup-

tion Watch.

Film yang dirilis pada 26 Januari 2012 itu

dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana, Ranggani

Puspandya, Nicholas Saputra, Revalina S. Temat,

Ringgo Agus Rahman, dan Tora Sudiro. MCW

sebagai tuan rumah sengaja memutar film

bertema antikorupsi untuk kaum muda agar

mereka lebih berhati-hati memilih calon

pemimpin. Lewat film KvsK MCW berpesan

kepada anak-anak muda peserta Youth Election

Forum agar memilih calon pemimpin yang jujur

dan menolak segala bentuk praktik politik-uang,

sekaligus mengajak mereka untuk aktif dalam

proses pemilihan pemimpin.

Acara diawali dengan permintaan fasilitator

kepada semua peserta untuk menggambar dan

menulis persepsi mereka tentang pemimpin yang

jujur dan berintegritas, sekaligus upaya yang

harus ditempuh untuk mendapatkan pemimpin

seperti itu. Simulasi ini dikaitkan dengan

pemilihan walikota Malang yang baru selesai

dihelat dan pemilihan gubernur Jawa Timur—

pencoblosan surat suara dilakukan pada Kamis,

29 Agustus 2013.
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Para peserta merespons simulasi dengan

beragam keinginan yakni, ingin terlibat sebagai

penyelenggara, ingin menjadi pengawas Pemilu,

ingin menjadi pemantau, serta ingin Indonesia

dipimpin tokoh muda yang jujur dan

berintegritas. Keinginan terakhir didasari asumsi

bahwa ada sekitar 30 persen pemilih pemula

dari sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia.

Kegiatan youth election forum yang dihadiri mahasiswa
dan pelajar di Hotel Sahid Montana, Kota Malang, pada

Jumat, 21 Juni 2013. Mereka menolak praktik politik-
uang dalam pemilihan umum kepala daerah.
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Mayoritas peserta belum pernah menggunakan

hak pilihnya dalam Pemilu Presiden, Pemilukada,

dan Pemilu calon legislator.

Dari kegiatan wokrshop itu diperoleh

kesepahaman bahwa kaum muda harus lebih

berani berperan, apa pun perannya, dalam

proses Pemilu. Proses regenerasi berjalan lambat

karena kaum tua masih ingin berkuasa atau

kurang memberi kesempatan kepada kaum

muda untuk tampil memimpin. Lepas dari soal

usia, yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin

adalah kejujuran.

Mei, salah seorang peserta, menggambarkan

masalah kepemimpinan sekarang sebagai

berpangkal dari tidak adanya kejujuran dan

ketulusan pada diri pemimpin. Terlalu banyak

janji diberi, tetapi hampir tak ada yang ditepati.

“Banyak pemimpin kita yang tidak jujur. Malah

pegawai bawahannya yang jujur meski

mengalami kesulitan hidup. Setiap orang

membutuhkan makan dan beras, tapi tidak

harus mengorbankan kejujuran,” begitu Mei

berpendapat.

Idealisme mereka masih menyala. Semua

peserta berkomitmen menolak segala bentuk

politik-uang dan komitmen ini akan ditularkan

kepada keluarga, kerabat, teman, dan orang-

orang yang mereka kenal. Para peserta
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berkomitmen untuk mengajak mereka untuk

memilih calon pemimpin yang jujur dan

berintegritas, juga menolak pemberian uang dari

calon tertentu. Didorong oleh idealisme itu pula

para peserta membentuk wadah bernama

Solidaritas Pemuda Anti-Money-Politics (SPAM

Politics). Langkah kecil ini diwujudkan dengan

memanfaatkan akun Facebook masing-masing

untuk menyebarkan prinsip-prinsip Pemilu yang

jujur, bersih, dan adil.

Mengajak Organisasi Kemasyarakatan dan

Kelompok Masyarakat

Masyarakat Malang Raya mengalami empat

pemilihan kepala daerah sepanjang kurun 2010-

2013. Pertama, Pemilihan Bupati Malang periode

2010-2015 yang pemungutan suaranya

dilakukan pada Kamis, 5 Agustus 2010.

Pasangan Rendra Kresna (Ketua DPD Partai

Deklarasi pemilihan gubernur yang jujur dan
berintegritas oleh aktivis warga, MCW, Nahdlatul

Ulama,  Muhammadiyah, KPUD, dan Panwaslu, yang
ditandai dengan melepaskan burung merpati.
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Golkar Kabupaten Malang) dan pasangannya,

Achmad Subhan, unggul dan mereka dilantik

menjadi bupati dan wakil bupati pada Selasa,

26 Oktober 2010.

Kedua, setelah Kabupaten Malang, warga

Kota Batu pun memberikan suaranya pada

Selasa, 2 Oktober 2012, untuk memilih walikota

dan wakil walikota periode 2012-2017. Sempat

diwarnai hiruk-pikuk politik yang menjurus

konflik, pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul

Santoso akhirnya  dilantik Gubernur Soekarwo

pada Jumat, 26 Oktober 2012.

Ketiga, duet Mochamad Anton dan Sutiaji

unggul dalam perolehan suara pemilihan kepala

daerah periode 2013-2018. Pemungutan suara

dilakukan pada Kamis, 23 Mei 2013, dan

akhirnya pasangan Anton-Sutiaji dilantik pada

Jumat, 13 September 2013.

Keempat, pesta demokrasi di Malang Raya

diakhiri dengan pemungutan suara pemilihan

gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur

periode 2014-2019 pada 29 Agustus 2013.

Kandidat petahana (incumbent), pasangan

Soekarwo dan Syaifullah Yusuf, dinyatakan

menang oleh KPU Jawa Timur, tapi mereka

baru akan dilantik pada 12 Februari 2014.
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Dan sekarang, di akhir tahun 2013,

masyarakat Malang Raya mulai direpotkan oleh

persiapan kegiatan Pemilu legislatif maupun

presiden 2014. Dalam waktu empat tahun energi

dan perhatian masyarakat tersedot oleh

bermacam aktivitas politik Pemilu. Kondisi ini

bisa berdampak buruk terhadap masyarakat bila

tidak dikelola dengan baik oleh para pemangku

kepentingan (stakeholders).

Sebelum masyarakat bosan dan apatis,

diperlukan gerakan bersama membentuk

kelompok-kelompok warga yang aktif

mengampanyekan Pemilu yang jujur dan

bermartabat. Dalam kerangka perluasan

dukungan, dianggap penting untuk melibatkan

organisasi kemasyarakatan agama seperti

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Upaya melibatkan NU dan Muhammadiyah

harus didahului dengan penyamaan persepsi

kedua pihak. Setelah upaya pendekatan yang

sungguh-sungguh dilakukan, akhirnya NU dan

Sebelum masyarakat bosan dan
bersikap apatis, diperlukan gerakan

bersama membentuk kelompok-
kelompok warga yang aktif

mengampanyekan Pemilu jujur dan
bermartabat.
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Muhammadiyah bersedia bergandeng tangan.

Kaum nahdliyin diwakili Lembaga Penyuluhan

dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Cabang

Nahdlatul Ulama Kota Malang. Warga

Muhammadiyah diwakili Majelis Hukum dan

Hak Asasi Manusia Pimpinan Daerah

Muhammadiyah (PDM) Kota Malang.

Bersama MCW dan kelompok-kelompok

warga lainnya, NU dan Muhammadiyah

bersepakat melakukan pencerahan kepada

warganya melalui pendekatan yang disesuaikan

dengan kultur dan karakter organisasi masing-

masing. MCW bertindak sebagai support system

bagi NU dan Muhammadiyah. Peran ini

didukung oleh dua tokoh dari masing-masing

organisasi, yaitu M. Hamka (NU) dan Mokh.

Najih (Muhammadiyah).

“Organisasi kemasyarakatan yang berbasis

agama relatif solid, termasuk aspek

keanggotaannya. Oleh karena itu, sangat

terbuka bagi kelompok-kelompok masyarakat

seperti MCW untuk bekerja sama dalam

mendorong kesadaran aktif dari warga atau

anggota masing-masing. Tinggal bagaimana

mengatur siapa yang melakukan apa dalam

kegiatan-kegiatan advokasi di lapangan,”

demikian intisari dari pernyataaan Najih dan

Hamka dalam sebuah kegiatan pendidikan

pemilih di Kota Malang.
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Isu politik-uang merupakan masalah yang

paling sering dipertanyakan oleh masyarakat.

Pertanyaan dari masyarakat berlanjut sampai

mekanisme pelaporan jika terjadi kecurangan

dan pelanggaran lain. Namun, seperti temuan

LPBH, proses  pelaporan terkesan ruwet dan

membuat masyarakat desa, yang notabene basis

NU, enggan melapor kepada Panitia Pengawas

Pemilu. Alhasil, meski banyak pelanggaran

terjadi, semua berakhir tanpa sanksi karena tidak

ada yang melaporkan.

Najih dan Hamka sering bertukar pikiran

dengan para aktivis MCW. Diskusi ini turut

memperluas perspektif, menambah

pengetahuan, dan memperkaya wawasan

mereka. Begitu pula yang dialami para aktivis

MCW. Hasil diskusi kemudian diteruskan kepada

warga yang sering mereka dampingi.

Solidaritas Pemuda Anti Money Politics

(SPAM Politics)

Meskipun hanya lulus sekolah menengah

pertama, Umar Anwar adalah seorang pemuda

yang aktif. Kesibukannya bekerja di sebuah

percetakan tak menghalanginya untuk

berkecimpung di Ikatan Pemuda Nahdlatul

Ulama (IPNU) Kota Malang. Di IPNU ia

bersahabat dengan Aldi Firmansyah, salah satu

peserta pelatihan pendidikan pemilih yang
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diselenggarakan oleh MCW yang kemudian dia

bersedia menjadi relawan dan jaringan MCW

di kampungnya. Keikutsertaan Umar dalam

SPAM Politics beserta teman sebayanya, paling

tidak telah menggairahkan kembali komunitas

pelajar dan mahasiswa yang telah bergabung

dengan MCW, khususnya dalam hal kegiatan

kampanye berbagai isu korupsi di Malang Raya.

Setelah masuk IPNU, bukan hanya

pertemanan yang diperolehnya, ia juga mulai

melek politik. Dari IPNU-lah ia mengetahui dan

kemudian mengenal MCW. Ia beruntung

mendapat kesempatan mengikuti pelatihan

pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula yang

diadakan MCW pada Juni 2013. Pertemanan,

pengetahuan, dan wawasan Anwar makin

bertambah.

Dia mengaku mendapat informasi penting dan

pengalaman baru mengenai Pemilu dan proses

demokrasi di Indonesia. Di pelatihan itu ia

mengenal kosakata atau istilah-istilah baru yang

berhubungan dengan Pemilu, seperti “integritas”

dan “politik-uang”. Pengalaman baru ini

membuatnya makin bersemangat saat ia dan

peserta lainnya sepaham membentuk wadah

Solidaritas Pemuda Anti-money Politics (SPAM

Politics).



38

Aldi Firmansyah menguatkan pernyataan

Anwar. Bagi Aldi, pendidikan pemilih pemula

oleh MCW sangat bermanfaat kendati tindak

lanjut pasca-kegiatan itu belum maksimal karena

tidak ada kesinambungan komunikasi mengenai

komitmen yang diikrarkan semua peserta

pelatihan untuk mengampanyekan Pemilu jujur

dan berintegritas.



Hanya ada satu negara yang pantas menjadi
negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan
perbuatan itu adalah perbuatanku.

Bung Hatta, 1928





Semua Berawal dari Langkah Sederhana

Membangun kesadaran warga tentang

manfaat dan pentingnya Pemilu bukan

perkara gampang. Dibutuhkan ketelatenan,

perhatian lebih, dan kepercayaan untuk terus

menumbuhkan sikap kritis warga terhadap setiap

proses pemilihan pemimpin yang berlangsung.

Langkah untuk menghimpun dan

membangun kesadaran warga bisa kita mulai

dari hal paling sederhana; sesederhana  bertukar

obrolan  di teras rumah atau pada saat ada acara

mbiyodho, yaitu bergotong-royong di dapur pada

Bab III
Cerita-cerita Sederhana yang

Inspiratif
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salah satu keluarga yang sedang mempunyai

hajatan. Selain pertemuan yang sederhana,

pertemuan yang bersifat semi-formal pun bisa

dilakukan dengan mengedarkan undangan

resmi yang dilakukan oleh anggota keluarga di

masing-masing lingkungan tempat tinggal kita.

Bahkan, sebagai contoh, Malang Corruption

Watch (MCW) pernah membuat undangan

pertemuan dan undangannya disebarkan oleh

kelompok warga setempat.

Pola pendekatan demikian dilakukan karena

isu Pemilu menyangkut banyak hal sensitif

Kegiatan kampanye antipolitik-uang di Pasar Besar
Malang.



43Pengalaman Advokasi Pendidikan Pemilih

sehingga harus diperlakukan agak berbeda

dibanding isu lainnya. Isu paling sensitif dari

Pemilu adalah praktik pemberian uang, yang

sering dimaknai sebagai “ongkos politik” tapi

subtansinya merupakan praktik politik-uang.

Salah satu contoh gerakan yang

menggunakan cara sederhana itu dapat

ditemukan di Kelurahan Muharto, Kecamatan

Kedungkandang, Kota Malang. Kelompok

warga di sana biasa saja membicarakan masalah

Pemilu sambil membungkus jatah beras untuk

rakyat miskin (Raskin). Mereka sepaham untuk

mendukung pelaksanaan Pemilu yang jujur dan

bermartabat, serta berkomitmen menolak politik-

uang dan akan memilih calon pemimpin yang

dianggap jujur dan berintegritas.

Nurul Farihah, salah seorang penggiat aktif

di kelompok warga, aktif mengajak rekan dan

tetangganya untuk mendiskusikan proses Pemilu

yang sehat. “Caranya sederhana saja, kok. Sambil

ngobrol santai saya bilang ke ibu-ibu agar jangan

mau kalau dikasih uang karena itu pelanggaran.

Kalau ketahuan petugas bisa jadi masalah,” cerita

Nurul.

Hal serupa ia sampaikan di pertemuan

kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) serta rapat yang membahas

pendidikan anak usia dini (PAUD). Tak lupa dia
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pun mengajak warga setempat bila ada

pertemuan dengan MCW meski tanggapan

warga kurang enak didengar. “Lapo metu-metu,

wong yo ga onok olehe (kenapa harus keluar rumah

[mendatangi pertemuan], karena juga tidak

dapat apa-apa). Saya bersabar saja,” ujar Nurul

menirukan komentar warga.

Namun, Nurul dan kawan-kawan tidak

kapok. Mereka meyakini bahwa suatu saat sikap

dan pandangan warga akan berubah bila ia dan

kawan-kawannya bisa memberi bukti dari hasil

“kelayapan” di luar rumah. Buktinya tidak harus

berupa uang, terapi sangat mungkin dalam

wujud pengetahuan dan wawasan yang

bertambah serta pergaulan yang semakin luas.

Isi pesan sama, tetapi cara penyampaian tentu

boleh berbeda. Soepratikno, aktivis warga di

Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun,

terbiasa menyampaikan pesan tentang Pemilu

dan pendidikan politik kepada siapa saja yang ia

temui dengan cara gethok tular. Statusnya sebagai

pensiunan guru, ditambah faktor usia,

“Masalahnya tidak hanya tentang
siapa yang kepilih, tapi gimana agar
yang kita pilih bisa menyejahterakan
kita nanti selama 5 tahun ke depan!”
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membuatnya cukup mudah untuk berkomunikasi

dengan orang-orang kampung. Omongannya

masih didengar warga.

Pengaruh Pak Pratik, panggilan akrabnya,

terlihat saat ia mengadakan acara pendidikan

pemilih di Tanjungrejo. Lebih dari 40 orang

tekun menyimak penjelasan tentang tahapan

pemilihan gubernur Jawa Timur, aturan hukum,

dan ancaman pelanggaran Pemilu. Praktik

politik-uang merupakan bentuk pelanggaran

yang paling seru dibahas. “Mereka menceritakan

soal ‘serangan fajar’ dan politik uang,” cerita

Pak Pratik.

Antusiasme warga itu menggembirakan. Ia

ingat betul bahwa sebagian besar warga

sesungguhnya sudah apatis terhadap Pemilu. Bagi

mereka, “serangan fajar” dan pembagian uang

sehari sebelum pemilihan sudah lumrah terjadi

di setiap Pemilu di tingkat nasional maupun

daerah sehingga tidak terlalu penting untuk

menjadi masalah yang perlu dibicarakan secara

serius.

Sikap dan persepsi warga berubah setelah

mereka mendapat pelatihan kepemiluan.

Mereka malah tertarik untuk ikut mengawasi

dan memantau pelaksanaan pemilihan gubernur

Jawa Timur. Begitu semangatnya, pertemuan

RT yang biasa dipakai untuk membahas rencana
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kerja dan kegiatan warga berubah menjadi ajang

diskusi politik, terutama membicarakan Pemilu.

Srikandi dari Sukun

Malang Corruption Watch (MCW) memiliki

banyak pengalaman menarik, tetapi tak

semuanya menggembirakan. Pengalaman yang

menarik sekaligus menggembirakan bisa

dirasakan oleh MCW di Kecamatan Sukun.

Pengurus PKK di sana mengundang MCW

bertemu. Hal ini menjadi kejutan untuk MCW.

Akan tetapi, MCW bisa merasakan niat

pengurus PKK yang tulus itu. Maka tim MCW

pun bergegas menuju Sukun. Di sana mereka

banyak menerima pertanyaan dan juga disambati

banyak hal yang berkaitan dengan masalah

kemasyarakatan. Tentu tim MCW senang-

senang saja. PKK dan MCW punya semangat

dan keduanya semakin kompak.

Sejak itu, MCW sering diajak bertemu

membahas banyak hal. Tema pertemuan tak

melulu serius dan membuat kening berkerut.

Curhat tentang keluarga warga kadang juga

menjadi bagian obrolan. Suasana serius dan

kadang lucu mewarnai jalannya pertemuan.

Baru-baru ini topik perbincangan menyinggung

isu serius dan sensitif: Pemilihan Umum. PKK

dan MCW membahas hak warga untuk

berpartisipasi dalam Pemilu; jadwal-jadwal
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Pemilu; etika-etika dalam Pemilu; visi, misi, dan

program kandidat; jenis-jenis pelanggaran

dalam Pemilu, hingga cara melapor dan

jaminan hukum pelapor.

Ada seorang ibu nyeletuk, “MCW seharusnya

lebih sering mendatangkan Panwaslu ke forum

ini. Bukankah mereka yang sebenarnya

bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi

kepada warga tentang Pemilu?”  Itu bukan asal

celetukan. Ternyata celutukan itu didorong oleh

kekesalan warga yang merasa tak mendapatkan

sosialisasi Pemilu, terutama yang berkaitan

dengan jaminan hukum bagi pelapor baik saat

pemilihan walikota maupun pemilihan gubernur.

KPU yang pernah mendatangi kampung

mereka hanya menjelaskan tahapan pemilihan

gubernur Jawa Timur, sedangkan Panitia

Pengawas Pemilu hanya memaparkan

pelanggaran dan kecurangan yang sering terjadi,

termasuk praktik politik-uang yang kerap

dilakukan menjelang pemungutan suara.

“Tapi, bagaimana cara melapor dan jaminan

hukum bagi si pelapor tidak diuraikan dengan

terperinci. Padahal, waktu itu, kami belum tahu

bahwa pemberian barang berupa beras, minyak

goreng, dan kerudung adalah juga bagian dari

politik uang. Kami kira, politik-uang niku

bentuknya ya uang tunai, Mas” seorang peserta

menimpali.
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Atas saran seorang warga, pada pertemuan

selanjutnya tim MCW diminta menyiapkan

materi mengenai cara melapor dan jaminan

hukum bagi pelapor. Tentu saja saran ini sangat

menyenangkan untuk dipenuhi.

Dari pertemuan itulah untuk pertama kalinya

MCW mengetahui bahwa KPU dan Panwaslu

belum melakukan sosialisasi Pemilu dengan

memuaskan, khususnya mengenai jaminan

hukum bagi siapa saja yang melaporkan

Kegiatan diskusi tentang Pemilu yang dilakukan di
simpul warga.
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pelanggaran Pemilu di lapangan. Sejak itu

MCW memutuskan untuk lebih sering

berkomunikasi dengan ibu-ibu PKK tersebut.

Tim MCW mengimbau kepada semua

anggota PKK untuk menyampaikan hasil-hasil

pertemuan kepada orang-orang terdekat

mereka: suami, anak-anak, kakak, adik, dan

tetangga. Menggunakan cara gethok tular

diharapkan akan semakin banyak warga yang

dapat memberikan hak pilih mereka secara jujur

dan cerdas, serta tentu saja memilih calon (bila

ada) yang dianggap jujur dan berintegritas.

Peserta diajak untuk mengenali kualitas calon

dari visi dan misi pasangan calon agar nantinya

mereka tidak salah pilih. Tanya-jawab dilakukan

secara berbalasan layaknya orang yang sedang

berbalas pantun. Sedikitnya ada tiga anggota

PKK yang mengacungkan jari. “Kami memilih

calon yang berasal dari partai tertentu

berdasarkan tradisi keluarga kami,” ungkap

seorang anggota PKK yang pertama kali

“Saya kemarin milihnya melihat visi
dan misi dulu, Mas. Tapi ya masih
banyak yang tidak begitu. Ya, tidak
bisa disalahkan lha wong kita kan

tidak tahu. Kan juga tidak ada
sosialisasi pisan tho, Mas!”
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mengacungkan tangan. Maksudnya jelas bahwa

dalam tradisi keluarga anggota PKK itu partai

pilihan anak sama dengan partai pilihan orang

tua.

Cerita berbeda datang dari rekannya yang

mengaku seperti ini, “Calon yang saya pilih

sebagai walikota kemarin adalah yang

penampilannya paling meyakinkan.”  Ia tidak

menjelaskan lebih jauh seperti apa penampilan

yang meyakinkan itu. Akan tetapi, pernyataan

si ibu tadi ditanggapi oleh peserta lain.

Dari arah paling belakang terdengar suara

penanggap, “Lalu, calon yang mana

sebenarnya yang harus dipilih, lha wong semuanya

bilang yang baik-baik saja ke warga?””Saya

kemarin milihnya melihat visi dan misi dulu, Mas.

Tapi ya masih banyak yang tidak begitu. Ya,

tidak bisa disalahkan lha wong kita kan tidak tahu.

Kan juga tidak ada sosialisasi pisan tho, Mas!”

Menanggapi satu dua pernyataan yang

disampaikan ketiga anggota PKK itu, MCW

menjelaskan bahwa calon pemilih harus

mengetahui visi, misi, dan program yang

ditawarkan oleh setiap pasangan calon. Memang

semuanya tampak baik, namun kita harus pintar-

pintar memilah visi, misi, dan program manakah

yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan kita

sebagai masyarakat. Jadi, nantinya program kerja
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wali kota terpilih sesuai dengan kebutuhan

warganya.

Berdasarkan kesepakatan bersama, MCW

dan semua peserta forum bersepakat bahwa

MCW akan mengadakan forum serupa untuk

membahas visi, misi, dan program tiap pasangan

calon gubernur Jawa Timur 2013. Namun,

MCW meminta satu syarat saja, yakni kesediaan

anggota PKK untuk menyampaikan semua hasil

pertemuan kepada anggota keluarga dan

tetangga terdekat mereka.

Tanpa disangka-sangka, beberapa menit

sebelum pertemuan ditutup, seorang peserta

dengan tegas mengatakan bahwa semua hasil

pertemuan tidak hanya disampaikan kepada

keluarga dan tetangga terdekat, melainkan akan

disampaikan kepada komunitas lain yang mereka

ikuti. “Bila perlu, kita datangi langsung ke

rumah-rumah warga. Sekalian silaturrahim tah

lah, Mas,” ujar si ibu.

Tim MCW menyimpulkan, mayoritas

anggota PKK itu telah menyadari bahwa

pengetahuan tentang Pemilu merupakan sesuatu

yang wajib dimiliki sebelum mereka

menggunakan hak pilih di ajang pesta demokrasi.

Mereka tak ingin asal memilih atau sering

diibaratkan sebagai membeli kucing dalam

karung. Mereka berjanji akan menggunakan
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hak pilih secara jujur dan cerdas, dengan memilih

calon (bila ada) yang dianggap jujur dan

berintegritas.

Dari Pertemuan PKK sampai Belanja Sayuran

Puluhan anggota PKK RW 9 melakukan

pertemuan rutin di Balai RW setempat. Mereka

berdiskusi soal gizi balita, tumbuh kembang anak,

kesehatan, dan Posyandu. Seorang petugas

kesehatan menjelaskan tentang asupan gizi bagi

balita. Sejumlah ibu rumah tangga antusias

mengikuti pertemuan.  Mereka juga

mengajukan berbagai pertanyaan; menggali

berbagai informasi bagi keluarganya tentang

kesehatan serta makanan sehat dan bergizi bagi

balita.

Di sela pertemuan, salah satu penggiat dari

MCW, menjelaskan proses dan tahapan

pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ia juga

menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran dan

politik uang yang kerap dilakukan selama masa

Pemilu. Suasana pertemuan ini berbeda dengan

pertemuan yang memberi penjelasan tentang

kesehatan dan gizi balita yang penuh antusiasme,

saat menyampaikan informasi tentang Pemilu

tak ada tanggapan maupun  pertanyan kritis.

Namun, para penggiat forum warga maupun

dari MCW tetap bersemangat menyampaikan

pengetahuan tentang Pemilu dan Pilkada kepada
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kaum perempuan dengan tujuan perempuan

menjadi pemilih yang cerdas dan kritis.

Para penggiat forum warga selalu sangat

bersemangat untuk menyampaikan apa yang

harus dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan

gubernur saat ini. Mereka juga diajak terlibat

memantau dan mengawasi Pemilihan Gubernur

Jawa Timur. Sedangkan sosialisasi di lingkungan-

nya dilakukan secara langsung. Ia rela men-

datangi rumah warga satu persatu, untuk

sekadar  menyapa dan menyampaikan informasi

tentang Pemilu. Mereka diajak berdialog dan

berdiskusi mengenai profil calon Gubernur Jawa

Timur dan aspirasi politiknya.

Selain menggunakan media forum-forum

resmi seperti PKK, para penggiat MCW juga

menggunakan forum pengajian atau forum-fo-

rum dhiba’an, yaitu sebuah kegiatan warga yang

secara bersama-sama membaca puji-pujian dan

doa bersama, yang biasanya diselingi dengan

kegiatan arisan. Bahkan oleh beberapa penggiat

kelompok warga dilakukan  padasaat berbelanja

sayuran di warung. Mereka membahas mulai

dari persoalan di dapur, seperti jenis masakan

dan olahan kue lebaran sampai soal informasi

tentang Pemilu. Dengan gaya penyampaian yang

santai dan akrab, diharapkan informasi tersebut

bisa melekat di dalam benak para ibu rumah

tangga.
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Beruntung sekali tidak susah merawat

organisasi PKK, karena pertemuan rutin

diselenggarakan setiap pekan. Bahkan, mereka

juga dengan senang hati menyediakan makanan

dan kudapan di setiap pertemuan. Tak

ketinggalan, arisan juga menjadi media perekat

antaranggota. Bahkan, sejumlah pengurus PKK

juga dilibatkan dalam berbagai pertemuan dan

pelatihan kepemiluan yang diselenggarakan

MCW. Mereka tertarik dan mulai menyadari

pentingnya Pemilu dan menggunakan hak

suara. Bahkan, MCW sering diundang bertemu

dengan warga dan anggota PKK untuk

“Saya melakukan pendidikan Pemilu
kepada perempuan di berbagai

kesempatan dan tempat, termasuk
saat belanja. Biasanya, mengenalkan

profil calon gubernur dan wakil
gubernur serta soal proses dan

tahapan pemilihan gubernur Jawa
Timur kepada ibu-ibu saat belanja.

Saya hanya berharap kesadaran
politik warga meningkat, sehingga

‘golput’ tak jadi pilihan. Warga antusias
menggunakan hak pilih dan semakin
cerdas menentukan pilihan,” katanya.



membicarakan mulai dari soal pendidikan yang

mahal, pelayanan administrasi kependudukan

sampai persoalan kesehatan yang dialami warga.

Beberapa warga dalam kegiatan forum warga

yang diselenggarakan di Sukun mengatakan

bahwa MCW memberikan solusi dan

membantu menyelesaikan persoalan warga. Cara

ini dianggap sangat tepat untuk merawat

jaringan dan menjaga eksistensi organisasi PKK

secara berkelanjutan.

Jadi, sebenarnya tak sulit untuk memengaruhi

warga, terutama dalam isu pendidikan pemilih

asalkan konsisten dan berlanjut terus. Pertanyaan

kritis yang senantiasa diajukan warga adalah

sampai berapa lama MCW dan jaringannya akan

bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Jika

hanya pada  saat tertentu saja, maka MCW

dan jaringannya sama saja dengan para

pengurus partai politik yang ketika mempunyai

keinginan tertentulah baru melakukan sesuatu,

dan jika apa yang mereka inginkan selesai maka

kegiatannya juga selesai. Pernyataan warga ini

tentu menjadi perhatian yang harus ditanggapi

secara serius oleh MCW dan jaringannya untuk

selalu dapat merawat komunikasi dengan

kelompok-kelompok warga yang aktif dalam

melakukan kegiatan pendampingan warga.
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Punggawa Warga

Jika di sudut paling selatan kecamatan Sukun

ada para srikandi, maka di sudut timur kecamatan

ini ada pula para punggawa yang menjadi

rujukan segala perkara. Tidak hanya persoalan

pendidikan, adminduk, dan kesehatan, warga

yang ingin bertukar pikiran tentang informasi

Pemilu juga kerap kali datang kepada para

punggawa tersebut. Suefendi dan Soepratikno

bekerja bersama komunitas silaturrahmi warga

Sukun. Kendati usia mereka tidak muda lagi,

semangat untuk menyebarluaskan virus

kesadaran dan keberanian menggugat tak

pernah hilang dari benak mereka.

Soepratikno bersama sahabatnya Suefendi aktif

mengadakan pertemuan-pertemuan bersama 20

warga lainnya dalam pertemuan “silaturrahmi

warga Sukun RT 8 RW 8”. Dalam pertemuan

itu mereka membincangkan segala hal seperti

keamanan kampung, kerja bakti warga, dan

tahlil rutin. Hingga suatu ketika, topik

perbincangan mereka bertambah luas hingga

menyangkut soal-soal kehidupan lainnya.

Perubahan itu terjadi setelah Suefendi dan

Soepratikno bertemu dengan MCW.

Suatu hari, seorang tamu menda-tangi

Suefendi. Tamu itu mengeluh bahwa anak laki-

lakinya yang duduk di Sekolah Dasar harus
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membayar iuran gedung. Karena tidak

mempunyai penghasilan tetap dan cenderung

kekurangan, tamu tersebut mengaku tidak

mampu membayar. Karena merasa tidak tahu

banyak tentang pendidikan dan merasa tidak

cukup berani untuk bernegosiasi dengan pihak

sekolah, berbekal sebuah brosur, ia dan tamunya

nekat mencari kantor Sekretariat MCW. Singkat

cerita, dari pendampingan dan pengarahan yang

diperolehnya dari teman MCW, ia bersama

tamunya akhirnya berani bersama bernegosiasi

dengan pihak sekolah.

“Pertama-tama kami musyawarahkan baik-

baik dulu, Mbak, terus, terus, dan terus, tetapi

karena kepala sekolah tetap kekeh tidak mau

memberi keringanan, saya terus membuka

peraturan pendidikan yang kemarin kita pelajari

bersama. Hasilnya kepala sekolah menyerah dan

membolehkan orang tua murid itu membayar

uang gedung semampu mereka, tidak 500.000

tidak masalah,” terangnya.

Sejak saat itulah, MCW melalui mediasi dari

Soepratikno dan Suefendi, hadir dalam

pertemuan forum “silaturrahim warga” itu untuk

mendiskusikan tentang banyak isu mulai hak

warga dalam Pemilu hingga masalah biaya

pernikahan maupun urusan sertifikat tanah.
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Awalnya ketika rekan-rekan MCW datang

dan menawarkan tema Hak Warga dalam

Pemilu mereka menyampaikan berbagai alasan.

“Dalam hal ini bisa bahaya, saya tidak mau

dianggap mempengaruhi warga untuk memilih

pasangan tertentu. Bisa saja forum kita ini

dianggap forum yang diorganisir calon tertentu

lho!” demikian ungkapan salah seorang peserta

pertemuan yang tidak lain adalah ketua RW

yang terkesan mendesak. Pernyataan yang

sangat serius itu membuat sebagian peserta per-

temuan kehilangan kata-kata. Suasana sedikit

tegang untuk sesaat. Lalu muncullah pertanyaan

yang disampaikan oleh seorang peserta lain,

“MCW ini sebenarnya ada di pihak siapa, Mas?

Kegiatan simpul warga di Kedungkandang, Kota
Malang. Warga menunggu teman lainnya sebelum

diskusi tentang Pemilu dilakukan.
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Karsa, Berkah, Jempol, atau yang mana?”

tanyanya.

Dari pertanyaan itu tim MCW mengetahui

bahwa isu Pemilu bisa menjadi isu yang dapat

menghambat proses pendidikan warga

mengingat banyaknya warga yang berada di luar

anggota forum silaturrahim yang menjadi

anggota tim sukses dari calon-calon tertentu.

Namun, saat itu Hayyik salah seorang anggota

tim MCW yang hadir dalam pertemuan tersebut

kemudian menjelaskan, “MCW tidak berpihak

pada pasangan calon mana pun, Pak! MCW

hanya datang untuk menyampaikan hal-hal

terkait hak warga dalam Pemilu, pelanggaran

yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pemilu,

serta cara melaporkan pelanggaran tersebut.

Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya

Pilgub dan Pilpres besok terselenggara dengan

baik.” Awalnya suasana menjadi hening karena

yang hadir dalam  pertemuan sedang

mempertimbangkan dalam-dalam pernyataan

Hayyik tersebut. Tidak mau membuang

kesempatan, para penggiat forum warga seperti

Soepratikno dan kawan-kawan menambahkan,

“Pemilu dapat menjadi ajang perbaikan nasib

masyarakat selama lima tahun mendatang,

asalkan masyarakat tahu cara-cara memilih yang

cerdas, baik dan tepat.”
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Pernyataan dari penggiat forum warga yang

telah bersama-sama MCW tersebut membuat

mereka semakin terdiam. Tidak lama kemudian,

kesepakatan diambil, “Baiklah, Mas! Silakan

lanjutkan apa yang ingin disampaikan, kami akan

mendengarkan dan menanggapi jika nantinya ada

yang kami tidak tahu atau kami lebih tahu.”

Dan sejak saat itulah, tim MCW hadir dalam

forum mereka, tidak hanya dalam rangka

memberikan pendidikan pemilu namun juga

dalam rangka pendirian pos pengaduan terkait

pelanggaran-pelanggaran yang mereka

temukan menjelang Pilgub. Mereka bahkan

bersedia membawa pulang buku panduan

Pemilu, brosur, dan buletin MCW. Bukan hanya

sebagai cendera mata, tetapi juga sebagai sarana

untuk memberikan pemahaman bagi orang-or-

ang terdekat mereka; anak, istri, saudara, dan

tetangga mereka masing-masing.

Sebulan setelah pertemuan-petemuan yang

membahas tentang hak warga dalam Pemilu

tersebut, para penggiat forum warga di Tanjung

mengungkapkan,”Sekarang kalo mendapatkan

masalah, warga itu tidak langsung datang ke

saya, Mas, mereka berdiskusi bersama atau

datang kepada orang lain, sesama anggota

silaturrahmi. Saya juga begitu, kalo ada apa-apa

tidak lantas datang ke MCW, sedikit banyak

saya bisa menangani sendiri.” Sekarang ini tidak
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hanya mereka berdua saja yang menjadi

rujukan, warga juga sudah lebih tahu dan

mampu untuk mendampingi diri mereka sendiri

ketika mereka menghadapi masalah, baik

masalah pendidikan, adminduk, dan bahkan

masalah Pemilu, misalnya ketika ada anggota

tim sukses yang datang dan memberikan

macam-macam barang kepada mereka.

Kami Tidak Lagi Tuna Segalanya

Komunikasi MCW dengan komunitas Pertuni

semakin meningkat setelah pelaksanaan survei

KAP dalam sektor pelayanan publik. Pasalnya,

dari sejumlah 133 pertanyaan untuk mengukur

pengetahuan, sikap, dan praktik yang kami

ajukan tidak satu pun dapat mereka tanggapi

kecuali pertanyaan yang berkaitan dengan

identitas mereka seperti nama, usia, alamat, dan

pekerjaan mereka. Tidak ada alasan lain yang

melatari hal tersebut di atas, kecuali karena

keterbatasan mereka.

Dalam hal pengurusan administrasi dasar,

misalnya, mereka sama sekali tidak mengetahui

mekanisme atau prosedur untuk mengurus KTP,

sehingga ketika kami meminta pendapat mereka

tentang permasalahan yang sering kali muncul

dalam mengakses KTP, mereka dengan jujur

mengaku  tidak tahu. Masalah yang lebih serius

adalah ketika kami bertanya tentang pendapat
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mereka tentang kondisi pelayanan publik di Kota

Malang. Pada saat itu mereka dengan tegas

menjawab bahwa mereka tidak berani

memberikan pendapat apa pun. Bukan karena

merasa terancam, tetapi hanya merasa takut

keliru dalam memberikan pendapat mengingat

mereka tidak pernah merasakannya secara

langsung.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan

Soepriyadi, Ketua Pertuni (Persatuan Tunanetra

Indonesia) yang ada di Kota Malang, terungkap

Kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh
Persatuan Tunanetra Indonesia Malang bersama

Perkumpulan Tukang Pijat Tuna Netra Malang. Hendro,
ketua perkumpulan sedang menjelaskan kepada

wartawan
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bahwa hal tersebut wajar mengingat anggota

Pertuni tidak pernah sekali pun mengakses

layanan administrasi dasar seperti pembuatan

KTP, KK, Akte, dan lain-lain. Mereka

membayar pihak lain yang dapat membantu

menguruskan surat-surat seperti itu untuk

mereka. Pihak yang berperan membantu mereka

juga tidak pernah sekali pun bercerita mengenai

proses yang mereka jalani semasa menguruskan

keperluan administrasi anggota Pertuni tersebut.

Dengan demikian, karena merasa tidak tahu,

mereka tidak berani pula memberikan pendapat,

masukan, dan kritik mereka.

Forum pertama yang membahas tentang isu

Pemilu diadakan di Kota Batu. Dalam

pelaksanaannya, MCW tidak melewatkan daftar

nama perwakilan mereka untuk datang. Saat

itu, ada tiga orang anggota yang menghadiri

kegiatan pelatihan warga untuk pendidikan

pemilih. Di hari pertama pelaksanaan ketiga

perwakilan Pertuni ini tampak canggung dan

ragu. Namun, berkat tingginya toleransi dari

peserta lain, di hari kedua dan ketiga pelatihan,

ketiganya tidak segan lagi mengacungkan

tangan mereka. Mereka mengajukan petanyaan

dan pendapat sebagaimana peserta lainnya.

Sejak pertemuan yang membahas Pemilu di

Kota Batu yang diadakan MCW tersebut,

anggota Pertuni menjadi lebih aktif, berani, dan
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bertanya. Kemudian terungkap bahwa

keberanian mereka bermula dari pesan ketua

Pertuni yang tidak pernah berhenti

mengingatkan, “Kita tidak boleh malu

bertanya, dalam setiap kegiatan yang diadakan

siapa pun, baik oleh MCW atau siapa pun kita

harus berani bertanya. Kita harus aktif bertanya,

agar kita semakin tahu.”

Dalam suatu kesempatan mereka

menghubungi MCW dan mengatakan ingin

bertemu dengan Dinas Sosial Kota Malang

untuk mendiskusikan tentang kesejahteraan

anggota Pertuni, yang telah bertahun-tahun

lamanya tidak mendapatkan perhatian. Mereka

tidak mendapatkan hak mereka berupa dana

bantuan sosial dan fasilitas pelatihan lainnya

sebagaimana komunitas Pertuni yang ada di Kota

Surabaya. Karena permintaan itu, MCW

mengundang Dinas Sosial untuk berdialog secara

langsung dengan anggota Pertuni. Dari proses

dialog atau audiensi tesebut diketahui bahwa

selama ini bantuan berupa dana sosial dan

pelatihan tidak pernah diberikan karena Dinas

Sosial tidak mengetahui bahwa ada komunitas

Pertuni di Kota Malang.

Kesadaran akan kebutuhan mereka sendiri

juga tidak hanya itu. Setelah pelatihan dan

pendidikan Pemilu di Kota Batu dan pertemuan

dengan Dinsos tersebut, keberanian mereka
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bertambah dan pengetahuan mereka semakin

luas. Menjelang Pilgub 2013 lalu, mereka

meminta MCW memediasi pertemuan mereka

dengan KPU Kota Malang, tujuannya tidak

lain adalah agar KPU bersedia melakukan

sosialisasi mengenai tata cara penggunaan hak

pilih bagi kelompok berkebutuhan khusus, bagi

mereka. Mereka memastikan bahwa mereka

belum mengetahui banyak tentang tata cara

menggunakan hak pilih untuk yang

berkebutuhan khusus, padahal Pemilu gubernur

semakin dekat. Atas permintaan itulah, MCW

menghadirkan Hendry S.T., anggota KPU Kota

Malang, untuk berdialog bersama mereka.

Tidak berbeda dengan kelompok warga

lainnya, kelompok Pertuni juga melakukan

upaya kampanye. Bedanya, kampanye yang

mereka lakukan hanya sebatas pada komunitas

mereka sendiri, sesama anggota Pertuni. Dalam

setiap pertemuan internal yang juga didampingi

oleh MCW ketua Pertuni Bapak Soepriyadi selalu

mengingatkan, “Ayo, kita tidak boleh alpa untuk

menyampaikan apa yang sudah kita peroleh

kepada istri, suami, anak dan juga anggota

keluarga kita yang lain.” Sang Ketua juga

merupakan orang yang selama ini berperan

penting dalam memacu semangat anggotanya

untuk terus berpartisipasi dalam setiap kegiatan

pendidikan pemilih yang diadakan oleh MCW.

Dalam kegiatan pos pengaduan untuk
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menampung laporan masyarakat pun,

komunitas yang juga mendirikan panti pijat

sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi

anggotanya ini menawarkan kepada tim MCW

untuk juga membuka pos pijat gratis di samping

Posko pengaduan untuk menimbulkan

keberanian warga yang takut melapor.

Menjelang Pilgub 2013 lalu, mereka meminta

MCW melakukan mediasi pertemuan mereka

dengan KPU Kota Malang. Tujuannya tidak

lain adalah agar KPU bersedia melakukan

sosialisasi mengenai tata cara penggunaan hak

pilih bagi kelompok berkebutuhan khusus, bagi

mereka.

Saat ini, warga Pertuni berjumlah 50 orang.

Jika dahulu di awal interaksi hanya ada tiga

hingga lima anggota saja yang bersedia hadir

dan berinteraksi secara aktif dalam pertemuan

MCW, kini jumlah mereka semakin banyak, bisa

mencapai lebih dari. Kini, keberanian mereka

telah semakin tinggi dalam banyak hal. Dalam

Menjelang Pilgub 2013 lalu, mereka
meminta MCW melakukan mediasi

pertemuan mereka dengan KPU Kota
Malang. Tujuannya tidak lain adalah

agar KPU bersedia melakukan
sosialisasi mengenai tata cara

penggunaan hak pilih bagi kelompok
berkebutuhan khusus, bagi mereka.
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beberapa kesempatan diskusi dengan pihak lain,

seperti ketika diundang oleh Dewan Akademik

Universitas Brawijaya Malang, anggota Pertuni

juga tidak lagi jengah. Mereka berani

menyampaikan pendapat, kritik, dan pandangan

mereka. Bahkan di salah satu pertemuan yang

diadakan oleh LSM pemerhati kelompok

difabel, yang juga dihadiri oleh KPU, mereka

kerap mengatakan, “Yang mengajari kami dan

yang melakukan sosialisasi Pemilu itu MCW

bukan KPU!”

Pernyataan mereka dalam sebuah dialog ra-

dio dan televisi lokal dikutip oleh seorang

akademisi dan sempat membuat calon wakil

walikota terpilih yang juga menjadi narasumber

dalam dialog terkesima. Upaya yang telah

diperlihatkan oleh para anggota komunitas

Pertuni ini bukan lahir begitu saja, atau karena

upaya MCW semata. Mereka memiliki tekad

yang sangat kuat untuk memperjuangkan hak-

hak mereka. Mereka ingin berubah dari

sekelompok warga yang mempunyai

keterbatasan fisik dan sengaja didesain untuk

menjadi benar-benar terbatas dalam banyak hal

berkenaan dengan hak mereka (hak untuk tahu,

hak untuk mengakses pelayanan publik, dan

hak untuk mengevaluasi layanan pemerintah)

menjadi sekelompok warga yang berdaya dan

berkapasitas. Hasil perjuangan mereka adalah

tidak lagi menjadi manusia yang tuna segalanya.
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Siapa pun Bisa Melanggar

Pelaksanaan demokrasi tidak pernah lepas dari

berbagai pelanggaran. Siapa pun bisa melakukan

pelanggaran, baik penyelenggara maupun

peserta Pemilu. Ketua KPU Kota Malang,

Hendry ST, menyatakan bahwa di antara bentuk

pelanggaran yang dilakukan penyelenggara

adalah berpihak pada peserta Pemilu. Namun,

Hendry memastikan penyelenggara di Kota

Malang belum pernah terlibat dalam penggaran.

Mayoritas pelanggaran Pemilu dilakukan oleh

peserta Pemilu. Pelanggaran bisa terjadi sebelum,

selama, atau setelah masa kampanye.

Ketua KPUD Kota Malang, Hendri, menjelaskan
kepada peserta pelatihan tentang prasyarat menjadi

pemantau pemilihan gubernur Jawa Timur.
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Pelanggaran sebelum dan pada saat masa

kampanye di antaranya adalah memasang alat

peraga di tempat yang dilarang seperti

memakukannya pada pohon.

Pembagian sembako, uang, atau bantuan

lainnya juga sering terjadi selama masa

kampanye. Peserta Pemilu atau tim suksesnya

paling sering melakukannya dalam rentang

waktu antara setelah kampanye sampai sebelum

waktu memilih  atau yang dikenal sebagai masa

coblosan atau masa tenang.

Masa tenang dianggap paling potensial

dimanfaatkan untuk mendongkrak perolehan

suara. “Pelanggaran seperti pemberian bantuan

inilah yang paling sering kami terima,” kata

Hendry. Pemberian bantuan paling sering

terdengar ketika ada peristiwa demokrasi.

Sayangnya, tidak mudah membuktikan

pelanggaran ini. Hendry membagi pelaku dan

tujuan pelanggaran ini menjadi dua kelompok.

Pertama, pelaku pelanggaran adalah tim sukses

atau peserta Pemilu. Biasanya pemberian

bantuan dilakukan dengan menyertakan logo

atau simbol peserta Pemilu, baik dalam bentuk

stiker maupun identitas lain. Tujuan melakukan

hal ini adalah untuk mendongkrak suara saat

pemilihan. Kedua, pelaku pelanggaran adalah

lawan politik atau tim suksesnya. Bantuan yang
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diberikan ke warga dikesankan berasal dari

peserta Pemilu tertentu. Padahal, bantuan ini

berasal dari lawan politik. Pemberian bantuan

ini dimaksudkan untuk menjatuhkan peserta dari

partai politik tertentu. “Persepsi pelanggaran ini

sangat kuat, tapi sulit dibuktikan. Padahal hukum

itu perlu bukti,” tambahnya.

Ketua Panwaslu Kota Malang, Ashari Husein,

pun mengakui banyak jenis pelanggaran yang

diterimanya. Laporan paling sering diterima

selama masa kampanye. Pelanggaran selama

masa kampanye di antaranya massa yang

terlibat, kampanye di luar jadwal, dan tema yang

dipilih. Dalam Pasal 79 UU 32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Pemda) disebutkan

beberapa pihak yang dilarang terlibat dalam

kampanye. Ayat 1 menyebutkan kampanye

dilarang melibatkan hakim pada semua

peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat

struktural dan fungsional dalam jabatan negera,

dan kepala desa. Dalam ayat 4 juga disebutkan

PNS, TNI, dan Polri dilarang menjadi peserta

kampanye atau juru kampanye (jurkam) dalam

Pemilu. “Dilibatkannya orang yang tidak

diperbolehkan adalah pelanggaran yang paling

sering kami terima,” kata Ashari.

Pelanggaran selama masa tenang dan saat

coblosan juga sering terjadi. Panwas sudah sering

mendapat laporan kampanye yang dikemas
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dalam bentuk pemberian bantuan selama masa

tenang. Banyaknya laporan yang masuk

membuat Panwas harus memberikan perhatian

khusus pada pelanggaran ini, tetapi dalam

beberapa kasus yang ditemukan, pelanggaran

seperti ini sulit dibuktikan.

Pelanggaran saat coblosan, penghitungan, dan

rekapituasi perolehan suara juga menjadi

perhatian khusus Panwas. Manipulasi pemilih dan

manipulasi perolehan suara adalah dua

pelanggaran yang paling sering terjadi. Panwas

harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk

mengawal penghitungan suara dan rekapitulasi.

“Pelanggaran di akhir Pemilu seperti ini yang

paling rawan,” tambahnya.

Laporan dan Identitas Pelapor Harus Jelas

Dering telepon sangat sering terdengar di

kantor KPU Kota Malang dan Panwaslu Kota

Malang selama atau setelah masa kampanye.

Petugas secara bergiliran mengangkat telepon

ST, mengungkapkan banyak warga yang

melapor ke KPU. KPU tetap akan menerima

setiap laporan warga dan nantinya KPU akan

melanjutkan ke Panwaslu. Sayangnya, laporan

yang masuk ke KPU via telepon sering tidak

jelas. Warga sering tidak mau menyebut nama

dan alamatnya. Padahal, dalam pelaporan nama

dan alamat pelapor harus disertakan. Namun,
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yang terjadi adalah bahwa si penelepon hanya

berpesan agar anggota KPU datang langsung

ke lokasi terjadinya pelanggaran.

Menurut Hendry, KPU akan bersikap arif

menyikapi laporan semacam ini. Tabulasi tetap

dilakukan. Akan tetapi, sebelum mengambil

tindakan, KPU akan mempertimbangkan

berbagai kemungkinan. Bisa saja laporan itu

memang benar sesuai yang diterimanya atau

mungkin pula laporan itu hanya untuk

menjatuhkan peserta Pemilu tertentu.

Hendry menyarankan agar warga yang

melihat atau mendengar pelanggaran langsung

melapor ke Panwaslu. Warga harus memiliki bukti

kuat sebelum datang ke Panwaslu. Dengan

demikian, Hendry menyarankan agar warga

memotret atau merekam terjadinya

pelanggaran. “Sekalipun buktinya hanya satu,

tidak masalah. Nanti Panwaslu pasti akan

mengembangkannya,” tegas Hendry.

Siapa pun Bisa Melapor

KPU Kota Malang dan Panwaslu Kota

Malang sama-sama menyadari kemampuan

menjalankan dan mengawasi proses demokrasi

sangat terbatas. KPU Kota Malang hanya

memiliki lima orang anggota. Sementara itu,
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Panwaslu Kota Malang hanya memiliki tiga or-

ang anggota. Tanpa peran warga atau kelompok

warga, KPU dan Panwaslu tidak akan bekerja,

terutama Panwaslu yang butuh bekerja ekstra

untuk mengawasi jalannya Pemilu.

Ketua KPU Kota Malang, Hendry ST,

menilai munculnya kelompok warga sesuatu

yang sangat mendukung terciptanya demokrasi

di Kota Malang. Kelompok warga ini sangat

membantu dalam memberikan pelajaran politik

kepada warga. Menurutnya, ada dua jenis

kelompok warga yang berkembang di Kota

Malang. Pertama, kelompok warga yang

terbangun secara swadaya. Artinya, kelompok

warga ini tidak berafiliasi pada Parpol atau tokoh

politik tertentu. Warga secara mandiri

membangun kelompok untuk memberdayakan

dirinya sendiri. Kedua, kelompok warga yang

berafiliasi pada Parpol atau tokoh politik.

Sebagaimana kelompok pertama, kelompok

warga yang berafiliasi dengan Parpol maupun

tokoh politik sama-sama memberikan pendidikan

politik. “Apa pun jenis kelompok warganya, itu

bukan soal; yang penting tidak melakukan

intimidasi kepada warga atau melakukan money

politics,” ungkap Hendry.

Sementara itu, Ketua Panwas Kota Malang,

Ashari Husein juga menyadari tidak mampu

bekerja sendiri dalam mengawal Pemilu. Ada
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tiga cara untuk mengetahui adanya pelanggaran.

Pertama, Panwaslu bergerilya mencari

pelanggaran. Kedua, pelanggaran diketahui dari

Parpol maupun simpatisannya. Dan ketiga,

pelanggaran diketahui dari laporan warga.

“Mayoritas pelanggaran yang kami ketahui

berasal dari warga. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat partisipasi warga sangat tinggi,” kata

Ashari. Menurutnya, laporan dari warga yang

masuk ke Panwaslu sangat beragam yang antara

lain adalah kampanye di luar jadwal, tema

kampanye yang dianggap menyudutkan pihak

tertentu, dan pelibatan pihak yang tidak

diizinkan. Semua orang bisa melaporkan

pelanggaran yang diketahui atau didengarnya

dan tentu saja pelapor harus menyertakan bukti.

Untuk menjamin para pelapor ini, Ashari

menegaskan bahwa identitas pelapor dijamin

kerahasiaannya. Panwaslu tidak akan

mengumumkannya kepada publik. “Kami pun

bekerja sama dengan kepolisian untuk menjamin

keamanan pelapor,” tambahnya.



Profil Singkat
Malang Corruption Watch

(MCW)

K
ORUPSI telah menjadi kata yang sangat

lazim bagi rakyat Indonesia, baik yang

berpendidikan tinggi maupun yang tidak pernah

menikmati pendidikan sekalipun, mulai dari

rakyat yang kaya dan bergaya hidup hedonis

maupun rakyat miskin yang papa atau bahkan

orang kota yang hidup dalam dunia gemerlap

,sampai orang desa yang tidak memiliki fasilitas

semacam itu, dan bahkan juga para pejabat

dengan kata-kata indahnya yang berlebihan

hingga rakyat jelata, atau juga para profesor,

doktor, kyai maupun tokoh masyarakat lainnya,

semua bisa dikatakan sepakat bahwa korupsi

adalah pekerjaan haram dan patut dihukum para

pelakunya.
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Akan tetapi, dalam praktiknya yang terjadi

berbalik 180º. Korupsi bukan pekerjaan haram

dan pelakunya tidak dihukum. Bahkan korupsi

adalah pekerjaan sampingan orang elite (pejabat,

penguasa, dan orang kaya). Ketika pemerintah

pasca-Orde Baru ini tidak menempatkan

pemberantasan korupsi dan penegakan hukum

sebagai agenda utama, maka sudah bisa dilihat

tingkat komitmennya bahwa mereka

(pemerintah baru) memandang praktik korupsi

dan penegakan hukum hanyalah sekadar isu

politik belaka untuk meraih kekuasaan bukan

dijadikan pekerjaan pengabdian untuk

membangun sebuah perangkat nilai dan norma

sosial yang adil, beradab, dan berdaulat. 

Untuk itulah, timbul gagasan mendirikan

Malang Corruption Watch (MCW), yang

berawal dari komunitas diskusi para aktivis yang

mencakup aktivis mahasiswa, mantan aktivis

mahasiswa, dan beberapa dosen yang

mempunyai perhatian  pada pemantauan

kebijakan publik di Malang Raya (Kota Malang,

Kota Batu, dan Kabupaten Malang). Komunitas

diskusi ini sudah berjalan sejak sebelum reformasi

1998 berlangsung. Kemudian pada akhir tahun

1999, komunitas diskusi ini lebih fokus pada

agenda-agenda pemantauan dan pemberantasan

korupsi.
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Munculnya agenda ini diinspirasi oleh

keberadaan Indonesian Corruption Watch

(ICW),  yang kemudian secara formal MCW

dideklarasikan pada tanggal 31 Mei 2000, setelah

mengalami proses diskusi internal maupun

eksternal selama hampir 7 bulan sejak Novem-

ber 1999. MCW lahir didasari oleh suatu

kenyataan bahwa ada praktik-praktik KKN di

Malang Raya, seiring dengan pelaksanaan

otonomi daerah. Praktik KKN hampir terjadi

di semua sektor penyelenggara negara di daerah

seperti pemerintah daerah, DPRD, maupun

lembaga judisial, yang dibarengi dengan tidak

adanya kemauan politik (political will) untuk

memberantas KKN secara menyeluruh, yang

pada akhirnya proses pembangunan ekonomi

dan sosial politik tidak dapat dinikmati oleh rakyat

secara adil. Kondisi inilah yang kemudian

mengakibatkan tersumbatnya proses

mewujudkan demokratisasi dan keadilan sosial

bagi kehidupan rakyat.

Sedangkan agenda-agenda yang dilakukan

oleh MCW adalah kegiatan pemantauan korupsi

di Malang Raya yang diarahkan menjadi

gerakan moral dan gerakan sosial, bahkan di

kemudian hari gerakan-gerakan ini harus

dilembagakan sebagai bagian dari proses

demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi,

sehingga nantinya diharapkan lembaga MCW

bisa mendorong terbentuknya sebuah perangkat
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nilai dan norma sosial yang adil, beradab, dan

berdaulat.

MCW digagas sebagai lembaga publik, maka

siapa pun boleh menjadi aktivis MCW selama

mempunyai kesamaan visi dan misi dalam agenda

pemberantasan korupsi. Selain itu, MCW adalah

lembaga sosial yang independen non-partisan

dan terbuka yang memfokuskan pada

pemantauan/pengawasan korupsi, advokasi dan

pemberdayaan, serta melakukan pendidikan

publik. Dalam menjalankan agendanya MCW

mendapat bantuan dana dari donatur tetap in-

ternal (Dewan Pengurus, Pembina, Pengawas,

Badan Pekerja) dan sekarang juga didapat dari

penciptaan fund raising MCW yang berbentuk

penerbitan buku, souvenir dan penjualan kaos

serta didapat juga dari kerjasama dengan

lembaga-lembaga pemberi dana dan

penggalangan dana dari publik.

VISI MCW

Terciptanya masyarakat madani yang humanis,

beradab, bermartabat, dan berdaulat dengan

mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi,

politik, ekonomi, dan hukum yang bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme.
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MISI MCW

Melakukan pemantauan dan investigasi kasus

korupsi serta melakukan pendidikan publik untuk

membangun gerakan sosial anti-korupsi melalui

pembentukan zona-zona anti korupsi.

NILAI KERJA MCW

1. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.

2. Tidak menerima sumbangan dalam

bentuk apa pun dan kerja sama program

dan obyek pantau.

3. Tugas pemantauan harus dilakukan

sekurang-kurangnya oleh dua orang.

4. Menganut prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipatif, independen dan

non partisan.

PROGRAM STRATEGIS MCW

1. Melakukan pemantauan, investigasi, dan

advokasi kasus-kasus korupsi di bidang

pelayanan publik dasar, DPRD, dan

pemantauan kinerja kejaksaan.

2. Melakukan penguatan jaringan untuk

membentuk zona-zona anti-korupsi dan

pos pengaduan.

3. Melakukan pendidikan publik untuk

membangun kesadaran kritis rakyat guna
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melawan koruptor.

4. Melakukan public fund raising untuk

membangun kemandirian lembaga.

FOKUS PROGRAM YANG DIKERJAKAN

1. Kampanye dan Pendidikan Publik

- Pendidikan kesadaran hak warga

negara

- Kampanye publik

- Membangun forum-forum dialog

- Pelatihan dan rekrutmen relawan

pemantau korupsi

- Mendorong adanya kelompok-

kelompok penagih janji

- Mendorong terbentuk zona-zona

antikorupsi di masyarakat

2. Advokasi

- Pendirian pos-pos pengaduan korupsi

- Melakukan investigasi, monitoring,

dan laporan kasus korupsi

- Pengembangan jaringan kerja di

kelompok masyarakat

- Pendampingan masyarakat korban

kebijakan

3. Informasi, Dokumentasi,  dan Publikasi

- Pengkajian dan perumusan kerangka

gerakan anti-korupsi
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- Melakukan riset Pemetaan wilayah

dan cakupan pemantauan serta titik

rawan KKN

- Pengkajian terhadap korupsi dan

upaya mencari solusinya

- Publikasi hasil-hasil kerja MCW

4. Fund Raising

- Penggalangan dana internal dan

usaha-usaha mandiri

- Penggalangan dana dari publik

Sebagian program yang pernah dilakukan

MCW:

- Program Pembentukan Zona-zona

Antikorupsi

- Program mendorong Tata Pemerintahan

Lokal yang Demokratis

- Program Kebebasan Memperoleh

Informasi Anggaran Pelayanan Publik

- Program Membangun Akuntabilitas

Pelayanan Publik

- Program Mendorong Transparansi

Anggaran Pendidikan

- Program Pendidikan Pemilih yang Jujur

dan Berintegritas

- Program Pengembangan Gerakan

Relawan Antikorupsi
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- Program Membangun Ledearship for

Good Governance

- Program Monitoring Anggaran Publik

- Program Monitoring Kinerja Parlemen

Daerah dan Lembaga Peradilan

- Program Memperkuat Institusi Sosial

Masyarakat untuk Melawan Korupsi

- Program Monitoring Dana Partai Politik

- Program Monitoring Tes Masuk CPNS

- Program Pemetaan Pelaku dan Modus

Korupsi di Jatim

Struktur Organisasi Perkumpulan Malang

Corruption Watch (MCW)

 Dewan Pembina MCW 

BADAN PEKERJA 
Koordinator 

Bagian keuangan 

Kepala Program  

Dewan Pengurus MCW Dewan Pengawas MCW 

Divisi Advokasi Divisi Fund Raising Divisi Indok & Publikasi 

Kelompok Kerja dan Komunitas Relawan 

- Unit Investigasi & 

Monitoring 
- Unit Pendidikan Publik 
- Unit Kampanye 

- Unit Riset 

- Unit Dokumentasi & 
Publikasi 

- Unit Donasi 

Kepala 

sekretariat 

Perencanaan , 
monitoring & evaluasi 

program 



Selama bertahun-tahun, kondisi insan pers

Malang banyak berada di bawah tekanan

dan dan terpengaruh oleh kekuasaan dan kaum

pemodal. Dalam kondisi seperti ini, pers Malang

lebih banyak menempatkan dirinya sebagai mitra

kekuasaan dan pemodal daripada berfungsi

sebagai pengontrol. Akibatnya, sering kali hak-

hak masyarakat menjadi terabaikan. Situasi berada

dalam tekanan dan kooptasi ini telah menjadi

sebuah sistem yang dianggap sebagai sebuah

kewajaran. Kondisi ini terus terjadi selama

bertahun-tahun. Wartawan-wartawan muda

yang awalnya datang dengan  idealisme yang

tinggi ikut terseret dalam kumparan iklim yang

tidak sehat ini. Sejumlah wartawan yang merasa

prihatin dengan kondisi ini berupaya mengakhiri

situasi yang tidak menguntungkan ini. Upaya

awal yang ditempuh adalah dengan

Tentang Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Malang



84 Pengalaman Advokasi Pendidikan Pemilih

menyelenggarakan diskusi kecil dua mingguan

yang dimulai sejak awal 2004.

Topik yang diambil tak jauh dari isu

pemberitaan yang sedang menghangat di

Malang, yaitu tentang APBD dengan nara

sumber dari Malang Corruption Watch (MCW),

peraturan perundangan dengan nara sumber

dari Pusat Pengkajian Otonomi Daerah (PP

Otoda) Universitas Brawijaya, dan upah buruh

dengan nara sumber dari Dinas Tenaga Kerja

dan sejumlah organisasi serikat pekerja. Meski

hanya dihadiri oleh tak lebih dari sepuluh

wartawan, diskusi terus berlanjut. Bahkan

semakin berkembang dengan menghadirkan

nara sumber dari luar kota seperti Eep Syaefullah

Fatah, Feri Santoro, dan Dita Indahsari.

Selain diskusi, upaya yang dilakukan adalah

dengan cara menggelar aksi demonstrasi. Aksi

turun ke jalan menuntut pembebasan wartawan

RCTI, Ersa Siregar dan Feri Santoro dilakukan.

Demikian juga dengan aksi menolak

kriminalisasi pers terhadap Kantor Majalah Tempo

dan tiga wartawannya: Bambang Harymurti,

Teuke Iskandar Ali, dan Ahmad Taufik. Tak

hanya itu, Ahmad Taufik juga didatangkan ke

Malang untuk berkampanye menolak

kriminalisasi pers.
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Dari diskusi dan aksi demonstrasi ini serta

berbagai kegiatan yang melibatkan wartawan,

keinginan berorganisasi semakin tinggi. Setelah

menelaah keberadaan sejumlah organisasi

wartawan, maka Aliansi Jurnalis Independen

(AJI) yang kemudian menjadi pilihan. Demi

mewujudkan keinginan mendirikan AJI di

Malang, wartawan yang telah menjadi anggota

AJI menjalin komunikasi dengan AJI Surabaya.

Ketua AJI Surabaya, Sunudyantoro, diundang

ke Malang untuk memberikan penjelasan

tentang hal-hal yang menyangkut organisasi AJI.

Sembari menunggu penyelesaian persyaratan

pendirian organisasi, anggota AJI Malang terus

menggelar kegiatan, antara lain dengan

menyelenggarakan Konser Amal Grup Musik

Boomerang bekerja sama dengan Tim SAR

Mahameru Malang. Hasil konser di tiga tempat

ini disumbangkan untuk korban bencana tsu-

nami di Nangroe Aceh Darussalam. Selain itu

mereka juga mengadakan Pelatihan Peliputan

Satwa Liar yang bekerja sama dengan ProFauna

Indonesia.

Setelah urusan administratif pendirian AJI

diselesaikan dan calon anggota diinisiasi oleh

Ketua AJI Indonesia, Edy Suprapto, di Malang,

maka AJI Malang dideklarasikan dengan status

AJI Persiapan pada 28 Mei 2005. Deklarasi ini
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ditandai dengan diadakannya diskusi terbuka

bertema Independensi Media dalam Pilkada

yang dihadiri oleh Ketua AJI Indonesia dan

Ketua AJI Surabaya.

Masih dalam rangka deklarasi, AJI Malang

menggelar Pelatihan Peliputan Pilkada di

Kampus Universitas Brawijaya Malang bekerja

sama dengan MCW dan PP Otoda. Rapat

anggota AJI Persiapan Kota Malang yang diikuti

oleh 21 anggota AJI digelar dengan agenda

utama pemilihan pengurus sementara.

Hasilnya, Bibin Bintariadi (Koresponden

Tempo) terpilih sebagai ketua, Winuranto Adi

(Koresponden majalah Trust) terpilih sebagai

Wakil Ketua, Dini Mawuntyas (Harian Suara

Indonesia) terpilih sebagai sekretaris dan Yenny

Arga (Radio MAS FM) terpilih sebagai

Bendahara. Setelah menunggu hampir enam

bulan, pada Kongres AJI Indonesia VI di

Cipanas, 24-27 November 2005, status AJI

Malang ditetapkan sebagai AJI Kota.


