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“Asa dan Secercah Harapan”
Kita sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama, korupsi adalah kata yang paling kotor,
penyakit akut kronik yang tidak dapat disembuhkan di Negeri ini. Hal ini terbukti para elit politik, birokrat
beserta cukong-cukong penghasil rupiah dan dolar turut serta berlomba-lomba merampok uang rakyat.
Kejahatan kolektif tertata rapi dan terorganisir dalam satu komando siap menjarah kekayaan negara,
kekayaan bumi pertiwi dan kekayaan intelektual pribumi. Korupsi terus berevolusi, dinamik sepanjang
mengikuti zaman milenial. Seakan-akan tak mau tertinggal oleh perkembangan zaman, korupsi semakin
berkembang, baik cara maupun praktek yang semakin canggih. Tidak lagi menghalalkan segala cara
melainkan menghalalkan semua yang ada. Genderang perlawanan terhadap korupsi tidak mampu
membendung kejahatan yang sangat amat luar biasa. Hukum sebagai tameng juga tidak mampu menjadi
pelindung dari bahaya laten korupsi. Hukum tunduk dan patuh oleh penguasa-penguasa korup yang
hanya mementingkan kesenangan sesaat, melindungi oknum pejabat dalam lingkaran setan terkutuk.
Sebagai salah satu lembaga yang konsen dalam agenda pemberantasan korupsi, penguatan gerakan
sosial anti korupsi merupakan asa yang harus dicapai. Agenda pemberantasan korupsi yang efektif, efisien
dan independen merupakan harapan besar untuk mengeluarkan republik ini dari penyakit akut korupsi.
Sehingga dukungan publik menjadi kunci untuk mendorong agenda pemberantasan korupsi yang kuat,
agenda pemberantasan korupsi yang dapat mempercepat Indonesia keluar dari mata rantai kemiskinan
dan kesejahteraan yang tertunda. Oleh karena itu, agenda pemberantasan korupsi terus dioptimalkan dan
menguatkan lembaga antikorupsi yang telah ada di Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi MCW
dukungan publik menjadi basis untuk menggalang kekuatan bersama dalam memerangi akut kosupsi di
negeri ini. Sangat mustahil korupsi dapat dilumpuhkan apabila tatanan birokrasi, politik, ekonomi,
pendidikan, dan hukum belum steril dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti yang kita
ketahui bahaya laten korupsi dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh
karena itu, gerakan sosial anti korupsi harus terus dikumandangkan untuk menciptakan iklim politik yang
beretika, birokrasi bersih, ekonomi kerakyatan, pendidikan berkualitas dan hukum yang adil serta
membangun generasi anti korupsi. Dalam mewujudkan hal tersebut, gendang perlawanan terus ditabuh
untuk menyatakan perang melawan korupsi.
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
Misi MCW
1. MCW menjadi organisasi yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan
2. Terwujudnya sistem birokrasi, politik, hukum, dan ekonomi yang bebas dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme
3. Menguatnya peran kelompok warga untuk berjejaring dalam melakukan gerakan anti korupsi
4. Meningkatnya kapasitas publik dalam membangun gerakan sosial anti korupsi melalui
pembentukan zona-zona anti korupsi
Nilai Kerja MCW
1. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.

2. Tidak boleh menerima sumbangan berbentuk apapun dan kerjasama program dengan obyek
pantau.
3. Dalam melakukan tugas pemantauan harus minimal berdua.
4. Menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, independen dan nonpartisan.
Program Strategis MCW
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas manajemen kelembagaan MCW untuk mendukung advokasi
kasus korupsi serta mendukung efektivitas kerja-kerja gerakan sosial antikorupsi.
2. Tergalangnya dukungan dari publik terhadap kerja-kerja pelembagaan gerakan sosial.
3. Meningkatnya kualitas dan kontinuitas agenda riset, monitoring, investigasi dan advokasi
kasus korupsi di sektor pelayanan publik, korupsi politik, lembaga peradilan
4. Menguatnya pengetahuan, kemampuan dan peran kelompok warga dalam membentuk pos-pos
pengaduan, zona antikorupsi dan sekretariat bersama sebagai sarana pemberian informasi dan
advokasi publik
5. Terkonsolidasinya partisipasi aktif publik dan jaringan Organisasi Anti Korupsi untuk melakukan
pendidikan dan kampanye publik dalam upaya melakukan pencegahan korupsi di sektor
pelayanan publik, politik, dan hukum dan peradilan.

Merobohkan Sindikalisme Korupsi
Luthfi J. Kurniawan1

Saat diminta oleh seorang aktivis Malang Corruption Watch (MCW) untuk memberikan pengantar
dalam laporan ini dengan menyodorkan judul Mengurai Benang Kusut Korupsi di Daerah, maka pikiran dan
imajinasi saya teringat pada kedua buku yang saya tulis bersama dengan aktivis antikorupsi pada waktu
itu. Buku yang diberi judul Menyingkap Korupsi di Daerah terbit pada tahun 2003, dan pada tahun 2006 buku
kedua diberi judul Peta Korupsi di Daerah. Buku yang pertama mengulas tentang bagaimana modus, pelaku,
dan dampak korupsi yang terjadi di daerah. Buku ini mengulik beragam modus, pelaku, kerugian, korupsi
anggaran publik serta dampaknya seperti apa. Sedangkan buku kedua memetakan daerah rawan korupsi
dalam penyusunan, penetapan, hingga pertanggungjawaban anggaran publik. Namun demikian, kedua
buku tersebut menyimpulkan bahwa korupsi di daerah telah terjadi secara bebas (freelance corruption),
nyaris hampir semua pejabat publik dan birokrasi dapat melakukan korupsi dengan nyaris sempurna.
Selain itu korupsi di daerah pelakunya sama dan tata caranya hampir tidak banyak berubah, hanya skala,
volume, dan nilai yang dikorupsi semakin meningkat. Hal ini tentu sesuai dengan peningkatan jumlah
APBD, yang kemudian diikuti dengan jumlah nilai yang dikorupsi semakin meningkat pula.
Selain hal di atas, karena pelaku dan modus korupsi nyaris tetap selama bertahun-tahun, maka saya
kemudian ingin memfokuskan bahwa praktik korupsi terjadi karena ada proses sindikasi. Korupsi yang
terjadi telah bekerja dengan cara dan model kerja bersindikat yang sangat rapi dan dilakukan dengan
sangat terencana. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan judul bahasan tentang budaya sindikasi korupsi
yang tejadi dengan rapi di Indonesia. Maka dalam kesempatan ini perkenankanlah saya mengajukan judul
tulisan yaitu Merobohkan Sindikalisme Korupsi, agar dapat menjadi diskursus dalam melakukan refleksi
tentang korupsi yang terjadi selama ini.

Sindikalisme korupsi
Ketika membaca judul tulisan ini, pastilah muncul dugaan dalam benak Anda, “apa mungkin
terjadi?”, mengingat perilaku koruptif di Indonesia sangat akut. Judul di atas kemungkinan besar juga
menjadi pertanyaan selanjutnya yang menggema dalam benak pembaca, “Merobohkan sindikalisme, akankah
sekedar menjadi pernyataan yang menenangkan bagi siapapun yang membaca, atau minimal, menjadi sebuah asa
meski tak akan tahu ujung penyelesaiannya?”.
Memang, praktik korupsi dan penyimpangan di Indonesia telah sangat masif terjadi hampir di
semua institusi publik, termasuk institusi publik yang lahir karena mandat reformasi tahun 1998.
Bergantinya rezim dan sistem politik diharapkan dapat membangun negeri dengan semangat baru yang
membebaskan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dari belenggu korupsi dan perilaku nepotistik.
Namun realitasnya, hingga menjelang 20 tahun sejak rezim orde baru jatuh, perilaku dan bentuk korupsi
serta pola nepotisme dalam penyelenggaraan tak banyak berubah. Diaspora perilaku koruptif bahkan
semakin menjadi-jadi, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, semenjak dipraktikkannya
otonomi daerah.
Perilaku koruptif yang saat ini merebak di mana-mana, pusat dan daerah, bahkan di unit
pemerintahan terkecil seperti di kelurahan dan pemerintahan desa, telah masuk dalam zona yang sangat
menghawatirkan. Seolah, perilaku koruptif telah benar-benar menjadi sebuah pola sosial baru dan bahkan
1

Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Malang Corruption Watch (MCW), Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Ketua DPD
Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Jatim, Pengajar Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UMM.

telah menjadi “budaya” masyarakat (pejabat publik, aparatus birokrasi, maupun rakyat) dengan segala
pernak-perniknya. Saat ini, episentrum dalam tindakan korupsi bukan hanya semata persoalan kerugian
finasial saja atau kerugian keuangan negara namun jauh lebih dahsyat dari itu, yakni korupsi ideologis
(ideological corruption). Korupsi dapat merobohkan keyakinan bernegara dan berkebangsaan.
Saat ini, sindikalisme yang terjadi di Indonesia sedemikian rupa wajah dan bentuknya; kesemuanya
menggunakan terma kepentingan publik. Kasus Hambalang, KTP el, BLBI, misalnya, sungguh bukan
hanya soal kejahatan perampokan uang negara, melainkan persekongkolan para koruptor, yang
kebanyakan adalah para elit politik-negara, dalam rangka merongrong eksistensi negara. Dalam
sindikalisme korupsi, terjadi praktik persekongkolan bersindikat yang telah membawa kepada proses
pengeroposan kepercayaan warga negara terhadap sistem demokrasi dalam peyelenggaraan
pemerintahan. Jika ini dibiarkan maka proses deklinasi kepercayaan masyarakat terhadap simbol-simbol
demokrasi, negara-pemerintah, dan bahkan terhadap kepemimpinan seseorang, akan segera terjadi.
Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia, paling tidak disebabkan oleh tiga faktor dominan.
Pertama, faktor politik. Politik yang dikembangkan di Indonesia merupakan kombinasi antara parktik
koruptif yang prosesnya melibatkan para oligark, sehingga, tentu, aksi saling menyandera satu dengan
yang lain tak mungkin dihindari. Kedua, penegakan hukum tercemari oleh ragam kepentingan, baik politik
maupun ekonomi. Dalam hal pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para aparatus penegak hukum
masih banyak menuai kekecewaan publik, karena kinerja yang lemah, tidak transparan, dan mudah
terasuki oleh budaya suap menyuap. Kejadian ini tidak sedikit yang terungkap ke publik bahkan hingga
diproses dalam jalur hukum, sebut saja kasus di kepolisian seperti kasus korlantas dan di kejaksaan yakni
kasus jaksa Urip yang nyaris sempurna perilaku korupsinya. Korupsi juga terjadi di lembaga kehakiman
(peradilan), yakni di lembaga naungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi (MK); kasus
hakim Akil Mochtar yang sangat fantastis sebagai contoh. Padahal, MK lahir berdasarkan amanat
reformasi. Situasi ini terjadi baik di jajaran instansi struktural di pusat maupun di daerah. Ketiga, kekuatan
sipil tidak terkonsolidasi. Hingga saat ini, nilai pergerakan kekuatan sipil masih tercerai berai, kurang
terkonsolidasi dengan baik, dan hanya sebatas formalisme. Bahkan, tidak sedikit kelompok masyarakat
sipil yang terjebak menjadi “sebatas organisasi/lembaga masyarakat” yang hanya menjalankan rutinitas
administrasi dan berpotensi menjadi elit baru dalam struktur masyarakat. Kini, jumlah kelompok
masyarakat sipil semakin banyak dibandingkan di jaman Orde Baru, namun semakin sedikit yang terlibat
dalam gerakan-gerakan rakyat; apalagi yang meleburkan diri dalam kancah gerakan rakyat. Meskipun era
saat ini berbeda dengan masa lalu, namun membentuk pusat-pusat gerakan rakyat tetaplah relevan dan
penting demi membangunkan mayoritas rakyat yang masih diam (silent majority). Demi menggerakkan
pendulum agar rakyat terdiam dapat ambil bagian dalam mendorong perubahan inilah maka diperlukan
sebuah aktivitas yang mendekatkan masalah-masalah sosial dalam keseharian hidup mereka. Masalah
sosial tersebut, misalnya, kesulitan ekonomi karena tidak adanya distribusi keadilan atas kepemilikan dan
buruknya kualitas layanan publik serta layanan sosial yang terjadi tidak lain karena adanya praktik
koruptif dalam penyeleggaraannya.
Populisme dan Ideologi Pasar
Diskursus korupsi baik di awal maupun di ahir tahun selalu menjadi daya tarik tersendiri. Hampir
semua lembaga publik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun nonpemerintah selalu tampil
sebagai headline di media publik, baik media yang mainstream maupun yang tidak. Seolah isu korupsi telah
menjadi menu wajib atau isu yang harus selalu ditayangkan.
Gerakan antikorupsi saat ini seolah bergerak sangat lambat, sebaliknya isu tentang korupsi telah
menjadi isu yang populis. Hampir semua pejabat publik, lembaga publik baik partai politik maupun
lembaga negara-pemerintahan telah membuat isu korupsi menjadi menu yang wajib disampaikan dalam
bentuk pidato, spanduk, maupun forum-forum lainnya. Kaum populis memanfaatkan situasi ini. Soal etika

yang seharusnya masuk dalam wilayah konservatif karena menyangkut nilai spiritualitas dan nilai
kebenaran bersama telah mereka “transformasikan” ketika beririsan dengan masalah-masalah kepublikan
yang diselipi dengan motif uang. Koalisi yang tidak bersih ini (unholy alliance) sungguh telah membawa
bangsa ini ke tubir dekadensi moral. Kenyataan inilah yang terus menerus dihidup-hidupkan oleh kaum
populus di tengah-tengah model kepemimpinan politik Indonesia yang dicengkeram oleh perilaku politisi
yang demagog.
Gerakan populisme ini muncul karena lemahnya demokrasi. Demokrasi kita (Indonesia) belum
sekokoh di Amerika, sehingga mudah ditembus dan dirontokkan oleh kepentingan pragmatisme, terutama
demokrasi yang semuanya menggunakan motif uang. Jika menilik sejarah, pada tahun 30-an dan 60-an
populisme sangat eksis karena bangunan demokrasi belum begitu kuat. Misalnya populisme yang diusung
oleh Mussolini dan Hitler yang mengeksploitasi “politik identitas-kanan”; sementara yang berhaluan kiri
atau populisme kiri mengangkat “ideologi pertentangan klas”. Keduanya terjadi karena bangunan
demokrasi ketika masih belum mapan. Di Indonesia, saat ini, populisme muncul kembali melalui isu
korupsi dengan gaya kepemimpinan yang demagog. Hal ini terjadi karena sistem demokrasi kita masih
hanya sebatas prosedural. Demokrasi yang masih sebatas memenuhi unsur-unsur prosedur, belum bisa
memaknai demokrasi sebagai bagian dari sistem menjalankan pemerintahan dengan transparan dan
partisipatif.
Belakangan ini, upaya memaknai antikorupsi telah masuk dalam perangkap ritual formalitas.
Fenomena tersebut ditandai dengan fenomena kontestasi perayaan memeringati hari antikorupsi
internasional pada 9 Desember lalu, yang gaungnya telah terjadi sebelum tanggal 9 Desember. Bahkan
hingga beberapa hari kemudian masih banyak yang memeringatinya dengan beragam model, mulai dari
seminar, aksi, pameran, dan lain sebagainya, baik yang diselenggarakan KPK, institusi negara-pemerintah,
maupun masyarakat sipil termasuk perguruan tinggi. Kira-kira ada perasaan (semoga tidak selalu benar),
jika tidak terlibat menyemarakkan hari antikorupsi seolah tidak berkontribusi dalam gerakan anti-korupsi.
Perayaan hari antikorupsi telah bergeser menjadi gerakan formalis, mulai miskin nilai spiritualitas.
Mestinya upaya melawan sindikalisme korupsi harus dimaknai sebagai bagian dari jihad fisabilillah,
tidak hanya semata kontestasi yang sengaja masuk dalam perangkap sihir kepentingan pasar (ideologi
pasar); melalui beragam alat yang memudahkan pasar misalnya seperti media sosial, media massa (cetak,
elektronik) yang diprivatisasi oleh sekelompok orang dan didesain sedemikian rupa kemudian
diluncurkan ke hadapan publik seolah telah menjadi mesin belanja bagi kita semua untuk berpesta
memeringati hari antikorupsi dan hari-hari yang sejenisnya. Hal ini terjadi hampir di semua momen,
sehingga tidak ada beda antara memeringati gerakan kebebasan HAM, hari buruh dengan memeringati
hari koperasi, hari ibu, hari PKK, hari Dharma wanita di jaman Orde Baru. Lahirnya hari antikorupsi,
HAM, buruh tentu berbeda dengan lahirnya hari-hari lainnya yang sering diperingati secara gegap
gempita oleh bangsa Indonesia. Hari antikorupsi lahir karena keprihatinan dunia yang dimulai ketika
majelis umum PBB mengadopsi konvensi PBB melawan korupsi. Pada waktu itu korupsi telah dianggap
sangat berbahaya dan telah menggerogoti fondasi lembaga-lembaga demokrasi serta mulai mendistorsi
proses pemilihan. Oleh karena itu, peringatan hari antikorupsi mestinya lebih reflektif, radikal, dan tidak
menjadi alat bagi kepentingan pasar.
Rute Baru
Mendiskusikan tentang korupsi di Indonesia, seolah menimba dalam sumur tanpa dasar. Dari
perspektif manapun, membahas masalah korupsi selalu menarik dan tentu ramai dalam perbincangan.
Agar sejarah tidak selalu berulang, Faye Sayer, pengajar sejarah dari Manchester Metropolitan University,
mengatakan bahwa sejarah perlu didekatkan kepada publik. Sejarah selalu relevan dengan masa kini.
Setiap peradaban manusia tentu akan bersentuhan dengan sejarah. Sejarah bukan semata simbolisasi
namun proses menjadi simbol, itulah yang mesti dicari maknanya. Di masa lalu bangsa ini terbebas dari

penjajah karena ada impian bersama (collective dream). Impian bersama ini kemudian membentuk identitas
bersama (collective identity) yang kemudian secara terus menerus diproduksi menjadi gagasan bersama,
sebagai identitas, sebagai bangsa senasib dan sepenanggungan, yang kemudian ditransformasikan menjadi
alat perjuangan dengan pekikan yang maha dahsyat yaitu merdeka atau mati.
Untuk melakukan perlawanan terhadap persekongkolan jahat yang diorkestrasi dengan rapi oleh
para politisi busuk, oligark, dan para avonturir politik maupun aparatus negara yang telah menghilangkan
keadabannya, maka tidak ada jalan lain bagi gerakan masyarakat sipil selain menumbuhkan kembali
gerakan rakyat yang bertumpu pada identitas bersama yang dimiliki oleh warga negara yang sedang
mengalami penzaliman atas praktik ketidakadilan yang diderita selama ini. Sayangnya, hingga saat ini,
warga negara yang menjadi subyek adanya perubahan melalui alat demokrasi belum begitu banyak yang
terlibat. Emansipasi warga dalam menjalankan agenda politik kewargaan yang kuat dan radikal belum
mendapatkan momentumnya karena selama ini warga masih banyak berkutat pada hal berbau politik
identitas yang sederhana, yang dalam pandangan Levi-Strauss disebut masih mengambang, belum mampu
bergeser untuk membangun collective identity sebagai basis gerakan sosial, termasuk gerakan sosial
antikorupsi.
Pada masa lalu, tatkala mendirikan dan membangun negara-bangsa ini yang dikedepankan adalah
mimpi bersama yang bertumpu pada solidaritas dan etika bersama; bahwa para pendiri negara
mempunyai cita-cita yang sama, yaitu sebuah bangsa yang merdeka dengan sistem negara yang dibangun
berdasarkan kepentingan bersama sebagai bentuk manifestasi rasa senasib sepenanggungan. Kini,
persoalan korupsi telah mulai menggerogoti eksistensi negara sehingga perlu segera dibangun kembali
platform yang sama bahwa sindikalisme korupsi telah sangat membahayakan keberlanjutan berbangsa dan
bernegara. Untuk menyegarakan hal ini maka yang perlu dilakukan adalah; pertama, membangun sistem
pendidikan yang kritis terhadap realitas kehidupan dan sejarah agar tidak mudah mengulang kesalahan
masa lalu sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan secara baik, jujur, bertumpu pada
kebenaran dan budi pekerti. Kedua, perlu membangun sistem politik yang bertumpu pada keadaban
publik. Adam Ferguson, menyampaikan bahwa gerakan civility wajib dilakukan oleh kekuatan sipil
termasuk partai politik agar dapat melahirkan pemimpin politik yang mempunyai perilaku dan sifat-sifat
negarawan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga negara-pemerintahan. Ketiga, perlu membangun
demokrasi yang kokoh, agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan kaum demos-agogos (provokator
rakyat); yang hanya membutuhkan dukungan rakyat di saat-saat tertentu, ketika kepentingan telah
didapatkan maka rakyat terlupakan kembali. Keempat, perlu dengan segera dan serius melakukan
pelembagaan gerakan sosial anti-korupsi. Gerakan anti-korupsi perlu digeser dari “gerakan golongan
menengah”2 menjadi gerakan rakyat. Selama gerakan anti-korupsi masih didominasi oleh kelompokkelompok tertentu, maka semakin lama pula proses peleburan gerakan rakyat dalam melawan
sindikalisme korupsi di Indonesia.
Kiranya, inilah yang mesti menjadi agenda kolektif, sebagai bagian dari ikhtiar untuk
menyegerakan Indonesia bebas dari cengkeraman oligarki yang korup dan menampilkan lanskap politik
Indonesia yang punya nurani serta berkeadaban. Semoga…
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Masih perlu diperdebatkan terlebih dahulu tentang istilah kelas menengah dengan golongan menengah di Indonesia. Dalam
perspektif penulis, kelas menengah belum muncul dengan baik, namun yang ada saat ini masih sebatas golongan menengah
ekonomi yang kemudian bisa mengenyam pendidikan lebih dibanding yang lain.

Rakyat Bergerak – Berantas Korupsi
“Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan”
- Pramoedya Anta Toer

Salah satu tugas terberat dalam agenda pemberantasan korupsi adalah mengkonsolidasi gerakan rakyat.
Yaitu dengan membangun kesadaran kritis agar rakyat memahami bahwa korupsi telah merusak setiap
sendi kehidupan. Rakyat diarahkan untuk berani memperjuangkan haknya yang terampas oleh kerakusan
pencuri uang rakyat (koruptor).
Di sisi lain korupsi masih menjadi isu elitis dan seolah dijauhkan dari problem utama masyarakat. Rakyat
tidak diberikan akses lebih untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik
ditingkat pusat maupun daerah. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab korupsi terus menjamur
dan tidak terkendali. Ruang-ruang publik hanya dijadikan sebagai sarana untuk mengkonsolidasi
kepentingan golongan tertentu, bukan menjadi ruang untuk memfasilitasi aspirasi rakyat secara utuh.
Penguatan gerakan rakyat menjadi agenda penting dalam mewujudkan tatanan birokrasi, politik, ekonomi
yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan itu disadari oleh Malang Corruption Watch sebagai
ujung tombak dan nafas perjuangan. Tanpa adanya pengutan gerakan rakyat maka mustahil korupsi akan
hilang di negeri ini.
Pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) rencana startegis yang disusun oleh MCW dalam mengupayakan
penguatan gerakan rakyat. Utamanya untuk mendorong gerakan anti korupsi. yaitu:
1. Tergalangnya dukungan dari publik terhadap kerja-kerja pelembagaan gerakan sosial.
2. Menguatnya pengetahuan, kemampuan dan peran kelompok warga dalam membentuk pos-pos
pengaduan, zona antikorupsi dan sekretariat bersama sebagai sarana pemberian informasi dan
advokasi publik
3. Terkonsolidasinya partisipasi aktif publik dan jaringan Organisasi Anti Korupsi untuk melakukan
pendidikan dan kampanye publik dalam upaya melakukan pencegahan korupsi di sektor
pelayanan publik, politik, dan hukum dan peradilan.

Pendidikan Politik Rakyat
Pendidikan politik merupakan proses pemberian pembelajaran politik kepada masyarakat yang dilakukan
secara utuh, konsisten dan dilakukan oleh partai politik serta pihak yang terkait yang bertujuan agar
masyarakat sadar serta peduli terhadap permasalahan bangsa dan negara. Namun, keniscayaazn dari
setiap tahun, keacuhan partai politik untuk melakukan pendidikan politik stagnan. Maka peran tersebut
diambilalih oleh Malang Corruption Watch
Pendidikan politik rakyat yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch merupakan upaya membangun
kesadaran kritis masyarakat dengan diawali memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban
sebagai warga negara. Melalui pengetahuan akan hak setiap warga negara tersebut, maka warga akan
bergerak serta ikut serta dalam membangun partisipasi aktif di masyarakat. Sehingga peran warga dan
negara akan seimbang dalam mencapai kemakmuran. Dalam melakuan pendidikan politik rakyat. Malang
Corruption Watch menggunakan beberapa metode dan sarana. Diantaranya:
1. Sekolah Rakyat
Sekolah rakyat merupakan sarana untuk melakukan transfomasi pengetahuan dan pengalaman,
utamanya kepada aktor warga. Sekolah rakyat didesain dengan mengggunakan strategi
andragogis, peserta diajak untuk menyusun kebutuhan materi. Selain itu, peserta juga diminta
untuk menjadi fasilitator pada setiap tatap muka sekolah rakyat. Beberapa materi sekolah rakyat
berisi tentang HAM, Pelayanan Publik, Hukum, Tindak Pidana Korupsi dll.
Tujuan dari sekolah rakyat adalah menyiapkan aktor-aktor warga yang siap dan kompeten untuk
melakukan pengorganisasian dan advokasi diwilayah/daerahnya masing-masing. Selain itu juga
membangun zona-zona anti korupsi, membuka pos pengaduan dan melakukan pendidikan publik
kapada warga sekitar. Dalam melakukan peningkatan kapasitas, monitoring, dan advokasi dibagi
menjadi beberapa level:

Peningkatan Kapasitas Warga
Kajian & Analisis

Dilakukan rutin setiap bulan
dalam bentuk materi dan
Melakukan kajian dan
diskusi bersama ahli
analisis strategis pada
kebijakan, hukum, dan
anggaran

Advokasi
Tahap advokasi bersama
dilakukan oleh
warga/peserta Sekolah
Rakyat berdasarkan hasil
kajian dan analisis. Advokasi
yang dilakukan dalam
bentuk: hearing, konferensi
pers, aksi, monitoring
ataupun kampanye publik

Pada tahun 2017, sekolah rakyat berjalan cukup intens diawal-awal tahun hingga pertengahan
tahun. Yang diikuti oleh setidaknya 10-15 orang warga.
2. Forum Warga
Selain melalui Sekolah Rakyat, untuk membangun kesadaran kritis warga, MCW melakukan
aktivitas rutin berupa forum warga yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan sebagai

bentuk diaspora gerakan pengorganisasian. Pada tahun 2017 Malang Corrution Watch melakukan
penguatan sekaligus penamban jumlah forum warga di Malang Raya.
Berikut detail forum warga dan kelompok warga yang menjadi fokus utama MCW dalam
melakukan peningkatan kapasitas serta monitoring kebijakan publik:
No Forum
Warga
1.
Forum
warga
koperasi
Setia
Kawan
“BURUH”
2.
Forum
Posyandu
Sumbersari
dan Forum
PKK RW IV
Sumbersari

3.

Forum PKK
RW
09
Sukun
Gempol

4.

Forum PKK
RW
03
Kelurahan
Sukun
Forum
Silaturahim
Warga
Tanjung
Forum
Mergan
Musolla

5.

6.

7.

Forum
Warga RT
04 Sukun
Gempol

Deskripsi

PJ

Lokasi

Forum warga ini terbentuk dari latar belakang Mas Saiful
anggota yang seragam, yakni buruh. Berawal
dari perjuangan bersama yang dilakukan
mantan buruh PT Tobacco yang di dampingi
MCW dalam menuntut hak upahnya.

Lowokwaru

Forum ini berasal dari Iwan selaku Koordinator
FMPK. Untuk pertama kalinya, Iwan berhasil
masuk dalam dua forum warga yakni Forum
Pasyandu Sumbersari dan PKK RW IV
Sumbersari. Sampai saat ini, MCW dan FMPK
berada
pada
tahap
pengenalan
dan
penyesuaian dengan beberapa aktor warga
yang ada di forum tersebut.
Forum warga ini juga memiliki koperasi
“Perempuan
Mandiri”
sebagai
bentuk
peningkatan kesejahteraan anggota. Selain
forum PKK, terdapat beberapa forum seperti
forum RT 4 RW 09 Sukun dan Forum Posyandu
yang dijalankan oleh aktor FMPK lain seperti
Ari Widyanti dan Jarwanti.
Pertemuan forum PKK RW 03 rutin melakukan
pertemuan setiap 2 kali dalam sebulan. Fokus
isu yang menjadi pembahasan adalah
permasalahan lingkungan dan kesehatan.
Forum silaturahim warga Tanjung ialah forum
silaturahim daerah Tanjung pada jalan Ir. Rais
Gg V. Pertemuan rutin tersebut dilaksanakan
satu bulan satu kali
Forum ini berdiri atas inisiasi Tutik, salah satu
aktor FMPK di daerah Mergan Musolla. Hingga
saat ini, Tutik bersama forumnya aktif dalam
pelaksanaan forum warga dan pertemuan rutin.
Forum warga RT 04 Sukun Gempol dilakukan
bersamaan dengan PKK RT 04 Sukun Gempol.
Kegiatan rutin dilakukan untuk peningkatan
kapasitas pengetahuan serta penjaringan aduan
pelayanan publik. Forum ini aktif dalam

Lowokwaru

Pak Iwan

Ibu
Sukun
Kriswindari

Ibu
dan
Yoni

Erna Sukun
Ibu

Pak Suaib Sukun
dan
Pak
Pratik
Ibu Tutik

Sukun

Ibu
Jarwanti

Sukun

8.

Forum
Warga
Cukam
Muharto

8.

Forum PKK
Muharto
Gg 5

9.

Forum
Pengajian
Madyopuro
5
Forum
Warga
Bareng RW
3

10.

11.

12

13

Forum
Warga PKL
Mondoroko
Forum
Masyarakat
Peduli
Pendidikan

Forum
Masyarakat
Peduli
Kesehatan

melakukan advokasi pelayanan publik pada
warga sekitar.
Forum ini berdiri atas inisiasi Chodijah, salah
satu aktor di daerah Kotalama. Pelaksanaan
berjalan rutin dua minggu sekali. Forum ini
aktif dalam pemantauan pelayanan kesehatan
di Kota Malang dan pelayanan administrasi
kependudukan.
Forum yang berdiri hampir dua tahun ini telah
seringkali mengadakan agenda pertemuan dan
forum warga yang membahas pelayanan
kesehatan didaerahnya. Mulai dari masalah
lingkungan, pendidikan, hingga kini masalah
kesehatan.
Forum ini berdiri atas inisiasi Imam Al-Buchori,
selaku Ketua RT di daerah Madyopuro. Agenda
rutin berupa pengajian dan pembahasan
pelayanan publik lainnya.
Forum ini berdiri atas inisiasi Tinuk, salah satu
aktor FMPK di daerah Bareng. Hingga saat ini,
Tinuk bersama forumnya aktif dalam
pelaksanaan forum warga dan pertemuan rutin
satu bulan sekali membahas pelayanan publik
warga.
Forum ini berdiri saat terjadi rencana
penggusuran PKL mondoro, dan hingga hari ini
terus berjalan pertemuan rutin..
Kelompok warga ini terbentuk berdasarkan
mandate masyarakat Malang Raya dalam
melakukan monitoring dan kajian mengenai
pelayanan pendidikan. FMPP berdiri sejak
tahun 2014 yang diinisiai oleh beberapa orang,
salah satunya Sueffendi. Kelompok warga ini
terfokus pada monitoring dan advokasi
pelayanan pendidikan. Tercatat FMPP telah
melakukan advokasi dibeberapa daerah,
diantaranya: SDN 1 Bumiayu, MTsN 2
Kedungkandang, serta melakukan pemantaun
ketika PPDB berlangsung.
Kelompok warga tersebut berdiri untuk
merespon dan melakukan monitoring terhadap
kebijakan serta implementasi program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) di Malang Raya.
FMPK terbentuk pada tahun 2017 yang diketuai
oleh Iwan, warga Kelurahan Sumbersari. Arah
gerakan FMPK 2017 fokus pada kajian tentang

Ibu
Khodijah

Kedungkandang

Ibu Nurul

Kedungkandang

Bpk Imam

Kedungkadang

Ibu Tinuk

Klojen

Pak Didik

Singosari

Pak
Sueffendi

Malang Raya

Pak Iwan

Malang Raya

pendataan warga miskin dan advokasi program
JKN.
14 Forum
Forum ini terbentuk sebagai wadah aktivitas Mas Kerta Malang Raya
Malang
dan advokasi teman-teman disabilitas di Kota dan Ma Esti
Inklusi
Malang. Bermacam aktivitas dilakukan dalam
melakukan advokasi pelayanan yang ramah
difabel. Selama tahun 2017 tecatatan FOMI telah
memiliki data terkait penyandang disabilitas di
Kota Malang serta kebutuhannya. Selain itu
diperkuat dengan data akses pelayanan publik
yang belum ramah difabel. Tujuannya adalah
adanya gerakan bersama aksesibiltas pelayanan
publik yang ramah difabel.
Tabel: Forum Warga MCW.
Dari 14 forum warga yang ada, setidanya terdapat 8 (delapan) forum warga yang masih dalam
tahap peningkatan kapasitas dan 6 (enam) sudah dalam tahap advokasi;
Status Perkembangan
Peningkatan kapasitas
Melakukan advokasi/pendampingan kasus pelayanan publik dan gerakan
anti korupsi
Tabel: level perkembangan Forum Warga

Jumlah
8
6

Forum Warga dilakukan dengan menyesuaikan agenda pada setiap forum warga. Berikut grafik
intensitas pertemuan forum warga setiap bulannya:

12
10
8
6
4
2
0

Grafik Intensitas pertemuan forum warga

Agar masing-masing model pendidikan politik warga dapat berjalan dengan baik, dan antar
masing-masing forum warga saling terkoneksi. Malang corruption watch menciptakan sekretariat
bersama yang didalamnya diselenggarakan pendidikan publik, monitoring dan advokasi.
Membangun kemandirian melalui Koperasi
Sadar bahwa salah satu problem yang dihadapi dalam membangun gerakan rakyat adalah soal
keberlanjutan dan kemandirian gerakan. Malang corruption watch membangun ekonomi kerakyatan
berupa Koperasi. Koperasi dipilih karena dapat memupuk rasa kekeluargaan, kegotong royongan
sekaligus dapat menumbuhkan kedaulatan ekonomi rakyat.
Berikut desain besar koperasi yang gagas oleh Malang Corruption Watch bersama dengan aktor warga:

Koperasi warga diharapkan mampu menjadi penopang kebutuhan ekonomi anggota forum warga
dan mampu membiayai penyelenggaraan setiap forum warga. Hingga hari ini setidaknya
terdapat 4 koperasi warga: Koperasi Kalimetro, Koperasi perempuan mandiri, koperasi
muharto dan koperasi setia kawan (Buruh).
Kelompok Warga mengawal Pelayanan Publik
Untuk mengawal pelayanan publik yang berkualitas dan mengedepankan kepentingan masyarakat, maka
dibutuhkan upaya bersama dalam mengawal dan monitoring pelayanan publik terkhusus di Malang Raya.
Sehingga untuk monitoring pelayanan publik dibentuklah Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)
terfokus pada pemantauan dan advokasi pelayanan pendidikan. Selain itu, pada awal tahun 2017 MCW
membentuk kelompok masyarakat yang terfokus pada pelayanan kesehatan, yaitu Forum Masyarakat
Peduli Kesehatan (FMPK).

Dalam mendukung setiap aktivitas pengawalan pelayanan publik setiap kelompok warga (FMPP, FMPK)
mengadakan pos pengaduan sebagai upaya penjaringan informasi dari masyarakat mengenai keluhan atau
permasalahan di pelayanan publik. Hasil informasi yang telah di dapatkan dari pos pengaduan akan
dijadikan bahan analisis yang akan dibawa kepada pihak terkait melalui mekanisme hearing.
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Grafik: Pengaduan berdasarkan sektor
Berikut beberapa cerita sukses kelompok warga dalam mengawal pelayanan publik di Malang Raya:
-

FMPP mendorong sekolah bersih dari Pungli

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) merupakan kelompok warga Malang Raya yang fokus dan
aktif dalam pemantauan dan advokasi pelayanan pendidikan. Kelompok warga ini telah aktif melakukan
pemantauan pelayanan pendidikan dalam bentuk pendampingan advokasi kasus pendidikan. Pada tahun
2017 FMPP melakukan pendampingan kasus pungutan liat (Pungli) yang terjadi di MTs Kota Batu bersama
dengan warga pengadu. Selain itu, FMPP juga melakukan hearing dengan pemangku kebijakan terkait isu
–isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Hearing/audiensi yang dilakukan ini
bertujuan mendorong perubahan pelayanan pendidikan melalui perubahan kebijakan. Dalam mendorong
kebijakan pendidikan, FMPP telah melakukan hearing/audiensi dengan pihak Dinas Pendidikan
Perwakilan Prov. Jatim.
-

FMPK Menggugat Pelayanan Kesehatan yang Tidak Pro Rakyat

Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) merupakan kelompok warga yang terfokus pada
pemantauan dan advokasi pelayanan kesehatan. Kelompok warga yang resmi dideklarasikan pada Bulan
Maret tahun 2017 ini telah berperan aktif dalam pemantauan dan advokasi pelayanan kesehatan. Bentuk
advokasi yang dilakukan oleh FMPK terbagi menjadi 2, yaitu: advokasi kasus dan kebijakan. Telah tercatat
hingga akhir tahun 2017, FMPK telah melakukan advokasi kasus pelayanan kesehatan sebanyak ±10 kasus.
Tren modus kasus pelayanan kesehatan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti: kamar penuh,
maladministrasi, dan akses pelayanan kesehatan yang susah oleh peserta JKN. Berbagai pelayanan
kesehatan yang tidak pro rakyat ditemukan oleh FMPK berdasarkan aduan yang masuk. Sedangkan

advokasi kebijakan terus dilakukan terutama dalam mendorong Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
adil terhadap semua masyarakat. Upaya yang diakukan untuk mendorong perubahan kebijakan tersebut
telah dilakukan dengan adanya berbagai aktivitas hearing dengan Dinas Kesehatan, BPJS, Rumah Sakit,
maupun Puskesmas serta Pemerintah Kota Malang.
Mengkampanyekan gerakan Anti Korupsi
MCW sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengusung gerakan anti korupsi memiliki kewajiban
penuh untuk memberikan pendidikan publik kepada warga dalam gerakan anti korupsi. Penguatan warga
dilakukan melalui gerakan bersama rakyat dalam pencegahan korupsi. Pendidikan publik yang dilakukan
oleh MCW dalam menyebarkan gerakan anti korupsi dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya
melalui kampanye anti korupsi;
kampanye publik sebagai bentuk edukasi anti korupsi kepada masyarakat secara luas juga menjadi peran
penting dari nafas gerakan anti korupsi. Sebagai media alternatif, kampanye publik dilakukan untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk. Diantaranya: meningkatkan
efektivitas media sosial MCW sebagai alat edukasi kepada masyarakat, peningkatan media alternatif dalam
membangun gerakan anti korupsi dalam bentuk bioskop warga dan pagelaran seni anti korupsi. Aktivitas
ini mampu memberikan dampak besar kepada masyarakat secara luas dalam menyatukan persepktif
gerakan anti korupsi sebagai musuh bersama.
1. Bioskop warga
Salah satu kegiatan Malang Corruption Watch (MCW) dalam melakukan pendidikan publik kepada
masyarkat melalui bioskop warga. Bioskop warga menjadi alternatif MCW untuk menyampaikan
isu soal pelayanan publik kepada masyarakat, melalui film-film yang sudah terklasifikasi dan
dianggap bagus dan baik diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat dalam melakukan kerjakerja advokasi, termasuk dalam melakukan diskusi soal pelayanan publik baik kesehatan,
pendidikan, sosial dan lainnya.
Sebagai bentuk pemberdayaan komunitas, Malang Corruption Watch (MCW) melakukan
kerjasama dengan komunitas film “rollab.id” dimana distribusi film yang mendidik dan dapat
menjadi motivasi warga manjadi pilihannya. Selain itu, MCW juga membuat film dokumenter soal
dampak pembangunan Kota Batu kepada masyarakat. film-film ini ditayangkan bioskop warga di
kota batu.
Kerjasama dengan komunitas film masih berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Adapun kegiatan
biskop warga yang sudah terlaksana di warga diantaranya;
NO Tempat
1
2
3

Partisipan

Balai desa dusun gardu, Desa Junggo batu – malang
23 orang
RT 06 RW 10 kel muharto. Kedungkandang – Kota Malang 50 orang
RW 09 Kelurahan Muharto, Kec. Kedungkandang- Kota 25 orang
Malang

4

RW 03 Kelurahan Sukun, Kec. Sukun- Kota Malang

27 orang

2. Aksi Warga Malang dalam Melawan Korupsi
a. Aksi Korupsi E-KTP
Korupsi E-KTP menjadi salah satu kasus besar yang terjadi di Negara pada tahun 2017. Pasca
ditetapkannya beberapa penyelenggara Negara yang diduga terlibat dalam penggelapan dana
E-KTP, Malang Corruption Watch (MCW) bersama warga Malang Raya melakukan aksi
bersama dalam merespon kasus tersebut. Dalam aksi damai tersebut MCW bersama warga
Malang Raya mendukung serta mendesak KPK untuk serius dalam memproses beberapa pihak
yang diduga terlibat korupsi E-KTP.
b. Aksi #SaveNovelBaswedan
Pasca diungkapnya korupsi E-KTP yang diduga melibatkan beberapa pejabat Negara terjadi
intervensi dan penyerangan kepada Novel Baswedan, salah satu penyidik senior di KPK.
Kejadian penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dilakukan oleh oknum yang belum
diketahui idenitasnya. Menyikapi kejadi tersebut, MCW melakukan aksi responsive untuk
mendukung pengusutan pihak yang melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan.
c. Aksi Ruwatan Kota Batu: Ulang Tahun Kota Batu ke-16 Tahun
Aksi Ruwatan Kota Batu dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu dalam merespon
ulang tahun Kota Batu yang ke-16 tahun. Aksi yang dilakukan bersama masyarakat Kota Batu
tersebut mengusung tema besar “Ruwatan Kota Batu” yang artinya membersihkan Kota Batu
dari segala bentuk korupsi.
Selain melalui aksi tersebut, masyarakat juga melakukan potret kondisi Kota Batu
menggunakan kampanye kreatif dalam bentuk video. Dalam video dokumenter berdurasi 5
menit ini, dipaparkan bahawa lahan pertanian Kota Batu yang semakin habis, dan
perekonomian masyarakat semakin sulit.
d. Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi
Peringatan Hari Anti Korupsi yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW)
bersama masyarakat Malang Raya dilakukan terpusat di depan Balai Kota Malang. Selain
ditempat tersebut, beberapa massa aksi juga melakukan pendidikan publik dalam bentuk
penempelan banner di beberapa titik yang diduga terjadi korupsi. Diantaranya: RSUD Kota
Malang dan Jembatan Kedungkandang.
e. Aksi “Politik Dinasti, Rawan Korupsi: Pesan Walikota Batu”
Aliansi masyarakat peduli Kota Batu bersama MCW melakukan aksi damai dalam merespon
pelantikan wali Kota Batu. Pada aksi ini menggunakan pohon harapan sebagai bentuk
penjaringan aspirasi masyarakat mengenai Kota Batu kedepannya. Selain itu, pesan yang
disampaikan kepada Walikota Batu yang telah dilantik mampu menyelesaikan segala
permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kota Batu.
f. Dan sejumlah aksi lainnya

Dunia Digital Menjadi Arus Utama Informasi
Dunia digital yang terus merambah aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia menjadikan pilihan
utama dalam optimalisasi publikasi. Media sosial merupakan salah satu sarana alternatif dalam publikasi
aktivitas MCW dan sumber data sekunder. Melalui media sosial masyarakat dapat mengakses dan
mengetahui lebih luas tentang aktivitas/kegiatan MCW . Berikut beberapa kanal yang dimiliki oleh MCW:
Kanal
mcw-malang.org

Jenis
Website

Malang
Corruption Watch

Facebook

Deskripsi
Sumber informasi dan publikasi utama
tentang segala hal yang dilakukan MCW.
Terdapat beberapa informasi mengenai
kegiatan MCW, rilis pers, buku, dan opini,
serta suara rakyat.
Merupakan saluran informasi yg bersifat
narasi dan foto kepada warga Malang

Segmentasi
Umum,
tersebar
melalui media sosial
MCW

Warga
Malang
berusia (25 – 45
tahun).
@mcwngalam
Twitter
Saluran tweet 140 karakter, mengabarkan Organisasi lain dan
secara singkat kejadian yang ada
aparatur
pemerintahan
@mcwngalam
Instagram
Berisi foto kegiatan atau agenda yang Mahasiswa (18 – 25
dilakukan oleh MCW. Dapat ditautkan ke tahun)
media twitter
MCW Malang / Line
Berisi narasi kegiatan dan foto MCW yang Mahasiswa
(18-25
@hhj2245s
Official
disampaikan ke pengguna line.
tahun)
Dialog Interaktif
ATV & RRI Berisi siaran on air atau off air berupa dialog Warga Malang Raya
interaktif di radio dan televisi
yang
memiliki
televisi dan radio
-Konferensi MCW menyampaikan aduan kepada publik Warga Malang Raya
Pers
dan diliput di berbagai media massa lokal
dan nasional.
Diskusi
Diskusi
MCW menjadi narasumber di acara diskusi Mahasiswa (18 – 25
Mahasiswa,
Publik
publik mahasiswa dan jarinagn OMS serta tahun)
Diskusi Kalimetro,
mengadakan kegiatan mandiri di wisma
dll
kalimetro
Pemanfaatan media sosial yang telah menjadi aktivitas utama masyarakat menjadi prioritas utama dalam
pengembangan kampanye di publik. Sehingga pengunjung ataupun teman yang menjadi pengakses perlu
diketahui sebagai bentuk kontrol pengelolaan media sosial. Berikut catatan peningkatan pengikut sosial
media MCW dalam 2 tahun terakhir:
Media
Line
Twitter
Facebook
Instagram
Website

Pengikut/Teman Tahun 2016
930 followers
845 followers
1348 followers
1114 followers
-

Pengikut/Teman Tahun 2017
1255 followers
972 followers
1700 followers
1840 followers
-

Youtube
32 subscibe
Selain melalui media sosial, MCW juga melakukan kampanye malalui berbagai aktivitas.
Diantarnya: aksi kreatif, pembuatan video dokumenter, aksi solidaritas, pemutaran film, serta terus
menjalin komunikasi aktif dengan beberapa komunitas teater dan seni. Sebagai lembaga sosial anti korupsi
Malang Corruption Watch (MCW) harus terus melakukan kampanye alternatif sebagai bentuk pendidikan
kepada publik dalam melakukan perlawanan korupsi.
Anti Corruption Generation Competition – Membangun Generasi Anti Korupsi
Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap karya anti korupsi bagi pelajar dan mahasiswa, MCW
bersama dengan terus bergerak institute mengadakan kegiatan lomba esai bagi peserta pelajar dan
mahasiswa di Jawa Timur. Lomba esai yang diikuti oleh peserta dari seluruh Jawa Timur menghasilkan
berbagai karya yang menarik dan inovatif. Kegiatan bertajuk Anti Corruption Generation Competition
ini diikuti oleh 15 peserta dari kategori SMA dan 57 peserta dari kategori mahasiswa. Setelah melalui proses
yang ketat yakni seleksi tulis dan presentasi, muncullah 6 orang pemenang dengan karya berikut:
Kategori Mahasiswa
JUARA
1

NAMA
Gholib Tamam Fauzi
Adi Fauzanto

2
3

Faris Fauzan Abdi

JUDUL KARYA
Fenomena Pemberian Subsidi kepada Koruptor dalam
Perspektif Ekonomika Kriminalitas di Indonesia
Penguatan Penyidik Indepeknden Kpk Sebagai Strategi
Pemberantasan Korupsi Dalam Politik Hukum
Perubahan Kedua Undang-Undang Kpk
Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi

Kategori SMA
JUARA

NAMA
Eka Anis
Rahayuningsih

JUDUL KARYA
TAMAN SI-GEN AKSI (Edukasi Generasi Anti Korupsi)
1
Sebagai Wahana Mencetak Karakter Kejujuran Pada
Anak Usia 3-5 Tahun
Ranti Ninda Kartika
Tari Kreasi Si-Antik (Edukasi Anti Korupsi) Sebagai
2
Media Pembelajaran Gerakan Anti Korupsi Generasi
Masa Kini
Ayu Larasati
ACTION (Anti Corupption Generation) Sebagai Upaya
3
Menanamkan Pendidikan Antikorupsi Pada Siswa
Pemenang lomba diberikan beasiswa selama 6 bulan, dengan syarat mereka wajib melakukan aktivitas
berupa gerakan anti korupsi secara rutin minimal 1 bulan sekali.
Membangun Kemandirian Lembaga melalui Media Fundrising
Fundrising merupakan salah satu alternatif pembiayaan mandiri serta kampanye kepada masyarakat
dalam menyampaikan pesan gerakan sosial anti korupsi. Pada tahun 2017, Malang Corruption Watch
(MCW) telah membuat sistem fundrising yang digunakan sebagai pembiayaan mandiri sekaligus aktivitas
kampanye. Hasil fundrising MCW pada tahun ini adalah produksi kaos “Oposisi Pilihan Kami” dengan
brand Integrity. Melalui kaos ini pesan yang disampaikan kepada publik cukup jelas, bahwa oposisi
merupakan pilihan gerakan sosial yang dapat diambil oleh individu ataupun kelompok.

Pemasaran dan promosi kaos tersebut dilakukan kepada publik melalui berbagai media sosial serta
berbagai kegiatan diskusi publik. Fokus utama dalam pengembangan fundrising ini adalah memadukan
pesan kampanye alternatif yang mampu terdistribusi kepada masyarakat luas. Dan hasil penjualan dari
kaos tersebut digunakan untuk pembiayaan segala bentuk advokasi gerakan sosial anti korupsi yang
dilakukan oleh MCW bersama warga Malang Raya.
Pada tahun 2017 tercatat, produksi awal kaos dilakukuan sebanyak 50 buah. Dan telah terjual sebanyak
±25 buah. Hasil penjualan yang didapatkan sebanyak ±Rp 2.400.000 yang digunakan untuk pembiayaan
kegiatan advokasi gerakan sosial anti korupsi.
Sekolah Anti Korupsi : Pemuda dan Gerakan Kita
Sejak tahun 2008, Malang Corruption Watch memprakarsai berdirinya sekolah anti korupsi. Sebuah
pendekatan model pendidikan anti korupsi pertama di Indonesia ini menjadi salah satu pilihan metode
gerakan yang paling mujarab untuk menyemai gerakan anti korupsi. Model gerakan sekolah anti korupsi
pun kemudian mulai direplikasi dan muncul bak jamur di musim hujan. Ia kini ada di berbagai tempat,
dengan nama yang beragam.
Berlangsung ringan dan nonformal, dengan sistem kaderisasi berjenjang Malang Corruption Watch
melakukan inovasi terkait pelaksanaan sekolah anti korupsi dengan berbagai penyesuaian. Pada tahun
2017, MCW melakukan dua bentuk Sekolah Anti Korupsi yakni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Terpusat
dan Sakti On Campus. Kedua program ini memiliki dua pendekatan berbeda. Bila SAKTI terpusat sebagai
pencetak relawan kader di Malang Corruption Watch, sementara pada pelaksanaan SAKTI ON Campus
merupakan kerjasama dengan organisasi mahasiswa intra kampus untuk membangun model sebuah
pelatihan secara berkelanjutan.
Pada pelaksanaan SAKTI 2017, MCW melakukan kerjasama dengan sejumlah kampus seperti BEM
Universitas Tribuwana Tunggadewi, BEM FISIP Universitas Merdeka, BEM Universitas Negeri Malang,
dan BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Model pelaksanaan tersebut ialah melibatkan 10
– 20 peserta dengan 4 – 5x pertemuan tatap muka.
Sementara pada pelaksanaan SAKTI terpusat pada bulan Agustus 2017 mendapatkan peminat yang cukup
tinggi. Terdapat 24 peserta SAKTI terpilih dari Malang, dan 8 orang peserta dari luar kota seperti Blitar,
Tulungagung, dan Bangkalan. Peserta SAKTI MCW mengikuti serangkaian proses rekrutmen dan
pelatihan sebagai bentuk komitmen dalam gerakan anti korupsi selama Agustus – Desember 2017.

Pelatihan
Relawan

• Tahap relawan
diperkenalkan
dengan model
gerakan di MCW
• (Pelaksanaan 2
Hari)

Sekolah
Intensif

• Tahap peningkatan
kapasitas relawan
dari segi
pengetahuan,
ideologi, dan
keterampilan
• (Pelaksanaan 2
Bulan)

Kelompok
Kerja

• Tahap pelaksanaan
kerja dan
peningkatan
keterampilan
relawan dalam
kelompok kerja
• (Pelaksanaan 2
Bulan)

Alur Pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi MCW 2017

Pada pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi MCW, di akhir pelaksanaan Kelompok Kerja. MCW mendapatkan
sejumlah penambahan relawan kerja yang meliputi:
1. 14 Orang Relawan Kader (Relawan yang berproses di MCW).
2. 3 Orang Relawan Buffer (Relawan yang berproses di kampus dan menjadi fungsionaris organisasi
intra kampus).
3. 4 Orang Relawan Partisan (Relawan yang berpartisipasi dalam diskusi di MCW).
4. Relawan dari Luar Kota membentuk berbagai sekolah anti korupsi seperti Sekolah Pondok
Keadilan di Bangkalan Madura, Pelatihan Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Rakyat
Pemberantasan Korupsi Blitar, dan Relawan Anti Korupsi (Reaksi) Tulungagung.
Selain mengadakan Sekolah Anti Korupsi, beberapa hal yang telah dilakukan MCW bersama pemuda pada
tahun 2017, misalnya:
a. Bekerjasama dengan komunitas seni untuk kampanye anti korupsi di Malang Raya seperti
pembuatan Film Dokumenter bersama Freacreative, Pemutaran Film Bioskop Warga bersama
Rollab, Kampanye isu sosial politik bersama kelompok mural Turukene dan Streetart.
b. Bersama – sama melakukan advokasi kasus korupsi bersama mahasiswa UIN Malang terkait kasus
korupsi Pembangunan Kampus III UIN Malang dan Aksi bersama korupsi KTP-Elektronik serta
Hak Angket Setya Novanto
c. Menjadi pemateri dan Fasilitator sejumlah materi di berbagai kampus Kota Malang terkait isu sosial
politik, korupsi politik, maupun anggaran publik.

Perampokan Uang Rakyat
Kondisi korupsi di negeri ini kian hari kian tak terbendung. Korupsi terus saja terjadi, dan terus mengalami
evolusi. Apalagi dengan adanya desentralisasi keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Daerah menjadi lahan baru bagi para predatoris yang haus akan kekuasaan dan melakukan
penjarahan/perampokan terhadap uang rakyat.
Perampokan uang rakyat dilakukan secara sistematis, masif, terstruktur dan rakus. dari mulai tahap awal
penyusunan anggaran (APBD) hingga evaluasi, semua dikendalikan dan dibajak. Kondisi ini tentu sangat
mengkhawatirkan, apalagi peran Aparat penegak hukum di daerah belum menunjukan kinerjanya secara
optimal.
Pemberantasan korupsi di indonesia diuntungkan dengan kahadiran Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), tentu dengan segela kekuarangan dan kelebihannya. Setidaknya ditahun 2017 KPK telah melakukan
penangkapan terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk beberapa kepala daerah dan penyelenggara
negara yang ada di Jawa Timur.
Terdapat beberapa catatan penting terhadap pemberantasan korupsi di Daerah. Pertama, terdapat banyak
dugaan korupsi di daerah (Terutama Jatim dan Malang Raya), akan tetapi APH tidak mampu
menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan terdapat APH yang ogah-ogahan menangani kasus tersebut; Kedua,
Vonis terhadap pelaku korupsi sebagian besar masih ringan, yaitu antara 0-4 tahun. Ini tentu
kontraproduktif terhadap pemberian efek jera; Ketiga, Pejabat negara dan penyelenggara negara tidak
takut melakukan korupsi, dan justru saling berlomba untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya;
Keempat, pemerintah daerah belum membangun sistem pencegahan korupsi, misalnya dengan
menggunakan mekanisme e-budgeting, keterbukaan infromasi, dan yang tidak kalah penting adalah
melibatkan penuh masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan monitoring pelaksanaan
program/proyek; dst

Peta Korupsi di Jawa timur
Anggaran Publik yang terkorupsi: Antara penilaian dan realita
Dalam beberapa laporan pemeriksaan BPK atas 38 Kab/Kota di Jawa Timur pada tahun 2016, Malang
Corruption Watch menemukan catatan terkait penyelenggaraan keuangan daerah serta kerugian negara.
Setidaknya terdapat 9 Kab/Kota yang mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualian, sementara 29
Kab/Kota mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian.
No Kabupaten/Kota
Status
Jumlah Temuan
1
2
3
4
5

Kab. Bangkalan
Kab. Sampang
Kab. Sumenep
Kab. Magetan
Kota Madiun

WDP
WDP
WDP
WDP
WDP

14 Temuan
12 Temuan
18 Temuan
12 Temuan
12 Temuan

6 Kab. Nganjuk
WDP
20 Temuan
Kab.
7 Tulungagung
WDP
6 Temuan
8 Kab. Jember
WDP
11 Temuan
9 Kota Probolinggo WDP
11 Temuan
Tabel: Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualian

Penentuan status wajar tanpa pengecualian tidak berarti bahwa daerah tersebut terbebas dari korupsi. Hal
tersebut terbukti dari sejumlah OTT dan pengembangan kasus oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah
dan pejabat daerah dimana beberapa ternyata mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP);
1.
2.
3.
4.

Walikota Batu (OTT Kasus Meubelair - 2017);
Bupati Nganjuk (OTT Kasus Suap SKPD - 2017) ;
Bupati Pamekasan dan Kejaksaan Negeri Pamekasan (OTT Suap Kejari - 2017);
Ketua DPRD Kota Malang dan Kepala Dinas PU Kota Malang (Kasus Korupsi Jembatan
Kedungkandang - 2017);
5. 2 Anggota DPRD Jawa Timur dan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur (Suap Peraturan Daerah 2017).
6. Walikota Mojokerto (pengalihak sepihak alokasi anggaran 2017)
7. Walikota Madiun (Korupsi Pasar Besar - 2017).
8. Bupati Bangkalan (Vonis 13 Tahun Penjara – 2016)
Sumber: Dokumentasi Internal MCW
Terdapat fenomena menarik pada tahun 2017, sejumlah Kepala Daerah yang menjadikan status wajar tanpa
pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tanda bersihnya pemerintah daerah. Padahal status
Opini BPK pada sejumlah daerah tidak menjamin bersihnya daerah tersebut dari kasus korupsi. Malang
Corruption Watch melihat dua temuan penting yakni:
1. Bagaimana korelasi antara opini BPK dan kasus korupsi di daerah.
sejumlah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2016 – 2017 di Jawa Timur yang melibatkan
sejumlah Kepala Daerah. Berdasarkan penelusuran MCW terdapat 3 status daerah dengan opini
Wajar Dengan Pengecualian. Sementara itu 5 status daerah dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian. Hal ini membuktikan, status opini Wajar tanpa pengecualian tidak menjamin suatu
daerah terbebas dari korupsi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No
Kab/Kota

Status

Jumlah
Temuan

WDP

14
Temuan

Kerugian
Negara

1
Kab.
Bangkalan

12,08 M

2

3
4

Kab.
Nganjuk
Kota
Madiun
Provinsi
Jawa Timur
Kab.
Pamekasan

WTP

20
Temuan
12
Temuan
20
Temuan

22,69 M

WTP

13
Temuan

5,40 M

WDP
WDP

4,5 M
3,5 M

5

6

Kab.
Lumajang

WTP

Kota Batu

WTP

7

9 Temuan
13
Temuan

2,3 M
2,24 M

Masalah SPI
Penyertaan Modal
dan Pengelolaan
Aset
Penyertaan Modal
dan 3,2 M dan 3,4
M

Dugaan Kasus Korupsi 2016
- 2017
Vonis 13 Tahun Korupsi
Bupati Bangkala (FA) 2016
Korupsi 5 Proyek
Pembangunan dan OTT Suap
Bupati Nganjuk th 2017

Keuangan Daerah
Aset dan Bansos
bermasalah
Penyertaan Modal
PDAM,
Pengelolaan Aset

Korupsi Pembangunan Pasar
Korupsi Anggota DPRD Jawa
Timur

Aset daerah dan
Hibah Bansos
Permasalahan
Dana Desa 24 M

Korupsi Tambang Pasir
Lumajang PT IMMS
OTT Walikota Batu
Pengadaan Meubelair 5,7 M

Korupsi Kejari dan Bupati
Pamekasan 2016

8

Ketua DPRD Kota Malang
Kota
Penyertaan Modal Jembatan Kedungkandang
Malang
WTP
9 Temuan 1,6 M
PDAM
dan PU Kota Malang
Tabel: Daftar 8 Daerah yang terjerat kasus korupsi selama tahun 2016 – 2017
2. Bagaimana korelasi antara opini BPK dan kerugian negara di daerah
Sementara itu, berdasarkan 10 kerugian negara terbesar di Jawa Timur, dari 9 daerah yang masuk
dalam status Wajar Dengan Pengecualian, terdapat 4 daerah yang masuk dalam 10 besaar
kerugian negara. Serta 6 daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang masuk dalam daftar
10 besar daerah dengan kerugian negara terbesar. Berikut adalah daftar temuan kerugian negara
dan administrasi satuan pengendali internal di Jawa Timur:

Kabupaten /
No Kota

Status

Jumlah
Temuan

Kerugian
Negara
Administrasi SPI

Provinsi Jawa
1 Timur

WTP

20 Temuan

22,69 M

Aset dan Bansos bermasalah

Kab.
2 Tulungagung

WDP

6 Temuan

14,04 M

Permasalahan Aset dan Keuangan Daerah

3 Kab. Sumenep

WDP

18 Temuan

13,5 M

Penyertaan Modal 23 M dan potensi
retribusi tidak tertagih

4 Kab. Bangkalan

WDP

14 Temuan

12,08 M

Penyertaan Modal dan Pengelolaan Aset
Bermasalah

5 Kota Mojokerto

WTP

13 Temuan

7,68 M

Administrasi keuangan daerah
bermasalah

6 Kab. Lamongan
7 Kab. Pasuruan

WTP
WTP

13 Temuan
9 Temuan

6,5 M
5,93 M

Pengelolaan Aset bermasalah
Permasalahan Aset

8 Kab. Ponorogo

WTP

15 Temuan

5,58 M

9 Kab. Pamekasan

WTP

13 Temuan

5,40 M

Permasalahan aset dan persediaan barang
habis pakai
Penyertaan Modal PDAM dan
Pengelolaan Aset

10 Kab. Sampang
WDP
12 Temuan
4,90 M
Pengelolaan Aset Bermasalah
Tabel : 10 Daerah yang merupakan kerugian negara terbesar di Jawa Timur.
Berdasarkan dua temuan korelasi tersebut, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa opini badan
pemeriksa keuangan terkait status wajar tanpa pengecualian belum menjamin bahwa daerah tersebut
terbebas dari korupsi.
Potret potensi korupsi di Jawa Timur
Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2017, Malang Corruption
Watch menemukan sejumlah modus dalam kerugian negara dan temuan pelanggaran pada Telaah BPK
2016 :

Modus Kerugian Negara

Jumlah
Temuan Jumlah
Temuan
2015
Pelanggaran 2016
Pengadaan Barang Jasa
199
109
Aset Daerah
20
100
Keuangan Daerah
28
92
Pendapatan Daerah
33
58
Investasi
dan
Perusahaan 11
24
Daerah
Perjalanan Dinas
15
20
Hibah Bansos
14
17
Dana Desa
12
Honor dan Gaji
24
7
Potensi Kerugian dari Telaah BPK 2015-2016
Pada permasalahan tersebut terdapat beberapa masalah yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa di
Jawa Timur, diantaranya ialah masalah kekurangan volume pada sejumlah proyek pengerjaan jalan dan
gedung. Bahkan tidak jarang hal tersebut menimpa sejumlah pejabat daerah di Jawa Timur terkait kerugian
negara pada sejumlah proyek pengadaan seperti Korupsi Jembatan Kedungkandang di Kota Malang,
Pembangunan Block Office di Kota Batu, dan sejumlah proyek pembangunan gedung rumah sakit atau jalan
usaha tani. Selain itu kekurangan bukti dalam paket perjalanan dinas masih menjadi temuan di LHP BPK
2016 (20 temuan). Hal ini menandakan masih terdapat berbagai potensi kerugian negara yang cukup
banyak.
Sementara itu, terkait permasalahan aset daerah marak ditemukan terkait pengelolaan aset bangunan
Sekolah Menengah Atas yang berpindah ke Provinsi. Setidaknya terdapat 17 kabupaten/kota yang
memiliki masalah terkait pengolahaan aset gedung sekolah menengah atas ke Provinsi Jawa Timur
berkaitan dengan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain itu terdapat trend peningkatan
temuan dari tahun 2015 ke tahun 2016.
Peta Korupsi di Malang Raya
Kota Malang
Nama Kasus

Deskripsi

Dugaan Korupsi
Proyek Paku Jalan Kota
Malang

Terdapat dugaan penggelembungan Temuan
harga dalam proses pengadaan paku MCW
jalan Kota Malang

Korupsi Jembatan
Kedungkandang
Dugaan Korupsi
Pengadaan Lahan
RSUD Kota Malang

Terdapat perbuatan melawan
hukum dalam proses pemilihan
rekanan dan pelaksanaan proyek
Terdapat dugaan penggelembungan
harga dalam proses Pengadaan
Lahan RSUD Kota Malang

Sumber

Perkembangan
Dihentikan oleh kejaksaan karena
dianggap tidak terdapat kerugian
negara

Temuan
MCW

Telah ditangani oleh KPK

Temuan
MCW

Kejaksaan menghentikan
penyelidikan karena menganggap
proses penjualan telah
dilaksanakan sesuai aturan

Dugaan Korupsi
Penggandaan
Buku Kurikulum 2013
di PPPPTKBOE
Dugaan Korupsi
Proyek Pembangunan
Drainase Jl. Tidar dan
bondowoso-kalimetro
Suap Penetapan APBD
TA 2015
Dugaan Korupsi
Kendaraan Dinas Pada
4 SKPD
Dugaan Korupsi Kube

Korupsi Pasar Kasin

Terdapat dugaan penggelembungan
harga dalam proses penggandaan
buku kurikulum 2013 di PPPPTK
BOE

Pengaduan Ditangani oleh polres

Terdapat putusan perdata terkait
kasus ini

Temuan
MCW

Terjadi suap dalam penetapan KUA
PPAS Tahun Angaran 2015

Pengaduan Telah ditangani oleh KPK

Terdapat 56 Kendaraan dinas yang
tidak terdeteksi keberadaannya

Temuan
MCW

Diduga terjadi
pungutan/pemotongan atas dana
KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
oleh oknum Dinas Sosial.
Dugaan Korupsi Pengadaan Barang
dan Jasa rehabilitasi pasar 2016

Belum ada tindak lanjut dari
penegak hukum

Telah disampaikan kepada pihak
kepolisian, namun belum ada
perkembangan.

Pengaduan Penyidikan

Pengaduan

Sudah ditetapkan tersangka kepala
UPT Pasar Kasin.

Kota Batu
Nama Kasus
Dugaan Korupsi
Pembebasan
Lahan UIN

Korupsi PT BWR Kota
Batu
Dugaan
Penyalahgunaan
Wewenang pada
pemberian
keringanan pajak Jatim
Park
Dugaan
Maladministrasi
Pada Penerbitan
Izin Predator Fun Park
Korupsi Roadshow
Shining Batu

Deskripsi
Terdapat keterlibatan makelar
tanah, oknum pemkot, dan oknum
universitas dalam penyalahgunaan
dana pembebasan lahan
Terdapat sejumlah dana yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan
dalam pemberian pinjaman
menggunakan dana PT BWR
Terdapat dugaan perbuatan
melawan hukum dalam pemberian
keringanan pajak oleh eks Walikota
Batu kepada beberapa perusahaan
yang tergabung dalam jatim park
grup.
Izin beroperasinya predator fun
park diduga maladministratif
karena tidak dilengkapi dengan
dokumen-dokumen yang
seharusnya ada.

Sumber

pengadaan jasa yang dilakukan
berlawanan dengan hukum dalam

Temuan
MCW

Pengaduan

Temuan
MCW

Temuan
MCW

Temuan
MCW

Perkembangan
Ditangani oleh kejari Malang. Dan
sudah ada terpidana

1 Terpidana telah divonis, Dugaan
tersangka lain Belum ada Tindak
Lanjut
Beberapa Kali telah disampaikan,
namun tidak ada tindak lanjut dari
penegak hukum

Sudah disampaikan ke penegak
hukum

3 tersangka telah divonis, Dugaan
Tersangka lain Belum ada tindak
lanjut

pelaksanaan shining batu
investment di Kalimantan
Dugaan Korupsi Tukar
Terdapat proses tukar guling yang
Guling Lahan
tidak sesuai ketentuan
Dadaprejo
Tanah Blockoffice
Pengadaan Meubelair

Terdapat dugaan korupsi dalam
proses pembebasan lahan
Terjadi proses penyuapan dalam
proses pemenangan tender.

Temuan
MCW
Temuan
MCW
Temuan
MCW

Belum ada perkembangan
penegak hukum, meskipun telah
berulang kali disampaikan kepada
kepolisian kota batu
Penyidikan
Telah ditangani oleh KPK

Kabupaten Malang
Nama Kasus
Dugaan
Maladministrasi Pada
Penerbitan Izin
Tambang di Kab
Malang
Dugaan Korupsi
Pasar Modern
Sumedang
Dugaan Korupsi
Retribusi Pasar
Kabupaten
Malang
Korupsi
perjalanan dinas
DPRD Kab.
Malang
Korupsi Dana
Penyambungan
Daya Listrik
Korupsi ADD
KecTuren Kab Malang
Korupsi Dana Desa
Wirotaman

Deskripsi
Penerbitan atas 2 Izin Pertambangan
Rakyat di Kabupaten Malang
diduga Maladministrasi karena
tidak berada pada wilayah yang
diperbolehkan melakukan
pertambangan.
Terdapat perbedaan volume dalam
pengerjaan pasar sumedang
Terdapat sejumlah lapak yang tidak
tercantum dalam register pembayar
retribusi, namun pada
kenyataannya aktif melakukan
pembayaran
Terdapat sejumlah anggota DPRD
yang tidak berangkat saat
melakukan peningkatan kapasitas
dan mark-up harga tiket pesawat.
Terdapat dugaan pengelembungan
harga dalam proyek pekerjaan
penyambungan daya listrik
Proyek Pembangunan Desa tidak
transparan
Penyalahgunaan kewenangan oleh
kepala desa, dengan melakukan
tindakan korupsi APBDes 2016 serta
mengambil 10 ekor kambing warga,
yang rencananya ingin digantikan.

Sumber

Perkembangan

Pengaduan Telah disampaikan ke KPK

Temuan
MCW

Tidak ada tindak
lanjut Penegak
Hukum

Temuan
MCW

Tidak ada tindak
lanjut Penegak
Hukum

Temuan
MCW
Temuan
MCW

Tidak ada tindak
lanjut Penegak
Hukum

Tidak ada tindak
lanjut Penegak
Hukum
Tidak ada tindak
Pengaduan
lanjut Penegak
Hukum
Telah disampaikan ke Inspektorat
dan pihak kepolisan Kab. Malang
Pengaduan

Kenaikan Penghasilan DPRD mencederai hati Rakyat
Di tengah buruknya kinerja wakil rakyat di Malang Raya, rakyat sekali lagi dibuat sakit hati dengan adanya
kenaikan penghasilan DPRD. Padahal sebelum adanya rencana kenaikan, penghasilan DPRD dipandang
sudah cukup banyak dan berlimpah. Seperti diketahui seseorang yang menjabat sebagai DPRD (Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota) telah ditunggu sejumlah fasilitas yang sangat menggiurkan, mulai dari Gaji
Pokok, Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, uang paket, tunjangan perumahan, uang
jasa pengabdian, tunjangan komunikasi intensif dan berbagia macam fasilitas lainnya.
Tercatatan pada tahun 2017 (Sebelum Perubahan) total seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji
DPRD di Kota Malang adalah sekitar 11.4 miliar, dengan rincian:
a. Ketua DPRD dalam 1 tahun mendapatkan penghasilan sebesar Rp 341.798.000 (belum termasuk
fasilitas lain misalnya: rumah dinas dan kendaraan dinas)
b. Wakil Ketua DPRD 1 tahun mendapatkan penghasilan sebesar Rp 299.902.000 (Belum termasuk
fasilitas lain misalnya: rumah dinas dan kendaraan dinas)
c. Anggota DPRD 1 tahun mendapatkan penghasilan sebesar Rp 238.227.000 (Belum termasuk fasilitas
lain misalnya: rumah dinas dan kendaraan dinas. Serta tunjangan lain saat menjadi
panitia/badan/komisi)
Adanya rencana perubahan anggaran keuangan (PAK) APDB 2017 lantas dimanfaatkan oleh DPRD untuk
merubah alokasi anggaran, utamanya setelah disahkannya PP no 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan
DPRD. Dalam aturan tersebut terdapat penambahan tunjangan DPRD yaitu Tunjangan Reses. Jika dihitung
rata-rata tunjangan reses yang didapatkan oleh setiap DPRD adalah sebesar Rp. 18.900.000 dalam satu
tahun. Sehingga masing-masing DPRD mendapatkan penambahan gaji sebesar 18.900.000 dalam 1 tahun.
Tabel 1.10 Pengahasilan DPRD berdasarkan PP No 18 tahun 2017
NO Rincian
Penghasilan
Penghasilan Wakil
Penghasilan
Ketua DPRD
Ketua DPRD
Anggota DPRD
(belum
(Belum termasuk
(Belum termasuk
termasuk
tunjangan lain)
tunjangan lain)
tunjuangan
lain)
1.
Gaji Pokok
2.100.000
1.680.000
1.575.000
2.
Tunjangan Keluarga
252.000
201.600
189.000
3.
Tunjangan Jabatan
3.045.000
2.436.000
2.283.750
4.
Tunjangan Beras
226.240
226.240
226.240
5.
Uang Paket
210.000
168.000
157.500
6.
Tunjangan Perumahan
10.000.000
9.000.000
7.500.000
7.
Uang Jasa Pengabdian
2.100.000
1.680.000
1.575.000
8.
Tunjangan komunikasi
9.000.000
9.000.000
9.000.000
intensif dan tranportasi
9.
Tunjangan Reses
18.900.000
18.900.000
18.900.000
10. Dana Operasional
4.200.000
3.250.000
Total/bulan (minus
28.483.240
24.991.840
Rp 19.856.490
Reses)
Sumber: PP No 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD

Selain itu terdapat juga tunjangan lain berupa:
a. Rumah dinas/jika tidak ada diberikan tunjangan perumahan
b. Mobil/jika tidak ada diberikan tunjangan transportasi
c. Tunjangan Badan Legislasi sebesar
Rp 16.625.000/tahun
d. Tunjangan Komisi
Rp 55.900.000/tahun
e. Tunjangan Badan anggaran
Rp 27.200.000/tahun
f. Tunjangan Badan Kehormatan
Rp 8.200.000/tahun
g. Tunjangan Badan Musyawarah
Rp 26.200.000/tahun
h. Tunjangan alat kelengkapan lain (Pansus) Rp 60.200.000/tahun
Total
Rp 194.325.000/tahun
Amblasnya Jalan dan Bocornya Uang Kita
(Catatan pengadaan barang dan jasa konstruksi Jalan di Kabupaten Malang)
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi. Tahun
2015 - 2017, terdapat beberapa kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang jasa di Malang Raya.
Diantaranya ialah beberapa pengadaan jalan di Kabupaten Malang. Tahun 2016, MCW melakukan analisis
terhadap 10 kontraktor bermasalah di kabupaten malang. Melalui audit BPK dengan tujuan tertentu
ditemukan sejumlah pengadaan yang memiliki permasalahan dalam hal potensi kerugian negara dalam
bentuk pengurangan volume dan 10 kontraktor yang paling sering mendapatkan proyek di kabupaten
malang. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penanganan serius dari stakeholder terkait masalah ini.
Oleh karena itu, penelitian berikutnya ialah melihat potensi kerugian negara, trend pengadaan barang dan
jasa yang memiliki nilai kontrak besar, temuan di opentender.net, media review, temuan di LHP BPK yang
dikorelasikan dengan respon dan penanganan tindak pidana korupsi dari APH dan Stakeholder. Dalam
melihat hal tersebut MCW melakukan telaah terhadap Kondisi Jalan Rusak di Kabupaten Malang th 2014
– 2017.
Jalanku rusak bukan karena banjir
Pada tahun 2014 terdapat 289 km jalan rusak di Kabupaten Malang. Ini mencapai 35 % dari jumlah
keseluruhan jalan yang ada. Kerusakan terebar di 50 Desa di Kabupaten Malang. Padahal, penganggaran
pengadaan jalan pada tahun 2014 cukup besar, yaitu 200 Miliar Rupiah.Di tahun 2015-2016, anggaran Dinas
Bina Marga 400 Miliar Rupiah. jumlah anggaran meningkat dari tahun sebelumnya dan peningkatannya
dua kali lipat.
Pada tahun 2017, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang mencatat 29,10 % jalan rusak. Penyebab
kerusakan 53 % adalah banjir, kelebihan tonase dan beban. Menjadi satu alasan yang paling sering
diungkapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Padahal menurut temuan MCW, terdapat sejumlah
penyebab yang terjadi diantaranya adalah:
1. Kekurangan Volume pada sejumlah paket pengerjaan
Berdasarkan telaah kerugian negara dan audit BPK. Temuan kekurangan Volume Pekerjaan sebesar
Rp. 1.064.168.859,42 atas sebelas paket pengerjaan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Dengan
rincian sebagai berikut:
Paket Pekerjaan

Penyedia
Jasa

Nilai
Kontrak

Kekurangan
Volume

Peningkatan Jalan Tumpang/ Tulusbesar CV AKA 2.454.550.000
41.404.355,24
Ngadas Kec. Tumpang (DAK - IPD)
Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo
PT WP
2.905.700.000
37.566.499,02
Kec. Dau (DAK-IPD)
Peningkatan Jalan - Kepuharjo PT TAV
2.576.890.000
119.694.444
Tegalgondo, Kec. Karangploso *
Peningkatan Jalan Kepanjen - Pagak Kec.
PT TBMS 3.199.804.000
144.504.036
Pagak
Pemeliharaan Jalan Wonokerto - Bantur
PT TPA
3.932.571.000
135.698.047
(Bantur)
Pemeliharaan Jalan Singosari Jabung Kec.
PT BBA
3.424.837.000
75.659.074
Jabung
Pemeliharaan Jalan Pakis - Kemiri
PT SDP
2.896.000.000
83.449.780
(Jabung)
Pemeliharaan Jalan Mangliawan PT IBP
3.139.693.000
50.617.253
Tumpang (Pakis)
Pemeliharaan Jalan Lingkar Barat
PT KJAC 4.920.952.000
315.088.976
Kepanjen
Pemeliharaan Jalan Krebet - Wajak Kec.
PT KJAC 3.624.996.000
51.780.794
Wajak
Pemeliharaan Jalan Bululawang CV KA
1.969.600.000
8.704.796
Tlogowaru Kec. Bululawang
TOTAL
35.045.593.000 1.064.168.054,26
Tabel: Kekurangan volume dan nilai proyek pada sejumlah paket pekerjaan
Berdasarkan catatan tersebut, Malang Corruption Watch menemukan terdapat total kerugian negara
sejumlah Rp 1.064.168.054,26 dari total nilai proyek 35.045.593.000 miliar.
2. Korelasi pemenang kontraktor yang berulang dan paket megaproyek pengadaan jalan.
Selain itu, selama tahun 2015-2017, dari 60 pengadaan jalan dan jembatan yang diperoleh dari LPSE
kabupaten malang, terdapat pengadaan dengan pemenang yang berulang. Setidaknya terdapat lima
nama kontraktor yang memenangkan beberapa tender besar di Kabupaten Malang. Diantranya adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

PT SP (2x)
PT TPA (6x)
WP (4x)
KIM (2x)
KJAC (4x)

Temuan tersebut juga diperkuat dengan data yang diperoleh dari opentender.net. Ditemukann 40
pengadaan jalan dan jembatan dengan skor tertinggi di Kabupaten Malang pada tahun 2015-2017. Dari
temuan opentender ditemukan nama kontraktor yang sama dengan temuan pengadaa terbesar di LPSE
yakni PT. TPA. Tender besar bermasalah yang dimenangkan PT.TPA sebagai berikut:
Nama Proyek
Lokasi
Tahun
Pembangunan
Jembatan Jembatan
Kedungrejo 2015
Kedungrejo Kecamatan Pujon
Kecamatan Pujon

Pagu
7M

Kontrak
6,9 M

Peningkatan Jalan Bledokan - Srigonco Bledokan
Kec. 2016
Srigonco Kec. Bantur
Bantur
Pemeliharaan Jalan Wonokerto Wonokerto - Bantur Kec. 2016
-Bantur, Kec. Bantur
Bantur
Perbaikan Jembatan Klangon
Klangon
2016
Tabel: Proyek Pembangunan Jalan di Kab. Malang

2,7 M

2,6 M

4M

3,9 M

10 M

9,8 M

Mengawal pelayanan publik
Wajib Belajar 12 Tahun bukanlah mimpi
Pada tahun 2015 lalu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla resmi memulai
pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun. Dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, melalui program ini pemerintah
berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak usia 7-18 tahun sampai jenjang
menengah. Karena itu, Wajib Belajar 12 Tahun harus dimaknai sebagai upaya peningkatan layanan
pendidikan mulai dari SD/MI sampai SMA/ SMK/MA. Di sisi lain, upaya mewujudkan wajib belajar 12
tahun tersebut terkendala regulasi dan anggaran yang beum diatur secara jelas oleh pemerintah daerah.

Tabel: Belanja langsung pendidikan dalam persen (%)
Grafik tersebut menunjukkan proporsi anggaran Belanja Langsung di Malang Raya yang masih berada di
bawah 10 %. Apabila kita menilik pada Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada pasal 49 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20% dari APBD
untuk sektor pendidikan diluar gaji pegawai dan biaya pendidikan kedinasan (Belanja Tidak Langsung),

maka tiga daerah di Malang Raya belum memenuhi target tersebut, meskipun telah mengalokasikan
anggaran pendidikan mencapai lebih dari 20%.
Dampak yang paling nyata adalah pada kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang
dapat langsung dirasakan oleh sekolah. Kabupaten Malang dengan jumlah 1667 sekolah hanya
mengalokasikan sekitar 2-3% anggaran Belanja Langsung. Hal ini turut menjawab keluhan masyarakat
tentang rendahnya kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Malang.
Para peserta pun turut menyampaikan beberapa permasalahan pelayanan pendidikan yang mereka
temukan di daerah masing-masing, diantarnya adalah masih adanya pungli yang dilakukan pihak sekolah,
penahanan ijazah, dugaan korupsi bantuan renovasi sekolah, pendistribusian dana BOS/BOSDA yang
kerapkali macet, nasib guru honorer, pengimplementasian sekolah inklusi hingga kondisi infrastruktur
sekolah yang kurang layak.
Akses Kesehatan Bagi Warga Miskin
Berdasarkan temuan dari Malang Corruption Watch dan Forum Masyarakat Peduli Kesehatan di Kota
Malang merumuskan masalah Akses Kesehatan Bagi Warga Miskin yang menjadi dampak dari
implementasi kebijakan kesehatan di Kota Malang pada tahun 2017.
Salah satu penyebabnya adalah Pendataan warga miskin yang belum terpadu menyebabkan masalah
distribusi dan informasi penerima bantuan iuran (PBI-KIS) baik nasional maupun daerah. Akibatnya,
warga belum mendapatkan informasi mengenai keringanan biaya maupun subsidi dari pemerintah.
Masalah verifikasi dan validasi warga miskin seperti data berganda dan data yang telah dihapus oleh
petugas sosial masyarakat (PSM) atau pencacah data muncul kembali di tahun berikutnya.
Kurangnya informasi mengenai jaminan kesehatan nasional, menjadi penyebab keluhan dan aduan yang
dialami oleh masyarakat. Beberapa keluhan yang dialami masyarakat sebab minimnya informasi antara
lain:
a. Persepsi warga mengenai pelayanan yang berbelit – belit.
b. Pembiayaan iuran dan denda BPJS Kesehatan, warga baru menggunakan kartu BPJS atau
membayar denda keterlambatan premi BPJS ketika sakit sehingga mendapatkan denda.
c. informasi mengenai layanan rawat inap di rumah sakit dan selisih harga pembiayaan tarif INACBG’s.
d. Kebutuhan warga tidak mampu terutama penyandang disabilitas / berkebutuhan khusus belum
terpenuhi secara maksimal.
Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 17, Pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan
dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Atas dasar itu, pemerintah daerah maupun
pusat menjadi penanggung jawab atas ketersediaan informasi kepada masyarakat.
Sementara untuk tahun 2017, MCW melakukan analisis anggaran di Dinas Kesehatan dan RSUD Kota
Malang yakni :
Tahun Total Anggaran

Anggaran Belanja

Anggaran NON-GAJI

2017

Rp. 120,525,255,000

Belanja
Langsung
Kesehatan

2017

Rp. 27.859.456.560

Belanja Gaji Dinas Kesehatan

-

2017

Rp. 7.134.244.362

Belanja
Tunjangan
Kesehatan

Rp. 7.134.244.362

2017

Rp. 27.299.190.000

Belanja Langsung RSUD Kota
Rp. 27.299.190.000
Malang

2017

Rp. 3.362.453.588

Belanja Gaji RSUD Kota Malang

2017

Rp. 1.548.000.000

Belanja Tunjangan RSUD Kota
Rp. 1.548.000.000
Malang

Total APBD Rp. 181,000,000,000 (10%)

Dinas

Dinas

Rp. 120,525,255,000

-

Rp. 156.506.689.362 (8,6%)

*Keterangan: Proyeksi jumlah anggaran belanja langsung kesehatan apabila memiliki prosentase 10%. Berdasarkan
tabel diatas, apabila Pemerintah Kota Malang mampu memenuhi 10% dari total APBD maka terdapat kekurangan
anggaran 25 Miliar dari total dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesehatan di Dinas Kesehatan dan RSUD
Kota Malang.
Perilaku Budgetary Slack Pemerintah Daerah
Dalam beberapa studi mengenai akuntansi keperilakuan, terdapat perilaku disfungsional yang terjadi
dalam siklus perencanaan anggaran instansi pemerintah. Realitas yang dapat dirasakan dan terjadi pada
instansi pemerintah –tidak terkecuali pemerintah Malang Raya- adalah adanya fenomena Budgetary Slack,
sebuah fenomena dimana pegawai tidak mau bekerja secara optimal, mereka berperilaku disfungsional,
dan menyembunyikan informasi untuk kepentingan mereka sendiri.
Budgetary Slack atau kesenjangan anggaran terjadi karena adanya perbedaan potensi dengan target
anggaran pendapatan, perbedaan potensi pendapatan dengan target anggaran pendapatan
mengindikasikan terjadinya perilaku individu merendahkan target pendapatan untuk memudahkan
dalam pencapaian anggaran pemerintah. Artinya bahwa terjadinya budgetary slack ditimbulkan oleh
adanya perilaku individu untuk mengupayakan membuat angggaran yang dirasa lebih mudah untuk
dapat dicapai, serta aman ketika anggaran tersebut dipertanggungjawabkan (Rahim, et.al., 2013; Maskun
2009; Fitri, 2004).
Sampai tahun 2017, Malang Corruption Watch telah melakukan kajian mengenai anggaran pemerintah
Malang Raya. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikasi atas bentuk budgetary slack pada
pemerintah Kota Batu dan Kota Malang, antara lain:
1. Pembiaran atas Piutang Pajak Hiburan Kota Batu
Realisasi pendapatan pajak hiburan tahun 2016 Kota Batu hanya 10 Miliar, padahal masih ada 16
Miliar pajak hiburan yang masih mengendap sebagai piutang pajak hiburan Pemkot Batu TA 2016.
Pemerintah Kota Batu cenderung pesimis dan menunjukkan ketidakseriusan dalam mengelola pajak
hiburan. Pasang target saja tidak berani, apalagi menagih hingga terlunasi.

Sejak tahun 2012, piutang pajak hiburan Kota Batu selalu diatas 20 miliar, akan tetapi hal tersebut
tidak dijadikan dasar bagi pemerintah Kota Batu untuk menargetkan pendapatan pajak hiburan Kota
Batu. Sejak tahun 2012, target pendapatan atas pajak hiburan selalu pada kisaran angka dibawah 15
miliar. Berikut adalah diagram perbandingannya.
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Sumber: Data Olahan LHP BPK 2012-2017 Kota Batu
Melihat kenyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung pemerintah Kota Batu
mengalami kebocoran anggaran di sektor penerimaan pajak hiburan. Sudah seharusnya pemerintah Kota
Batu mulai serius menuntaskan permasalahan tunggakan pajak pengusaha hiburan di Kota Batu,
mengingat banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat wisata dan hotel yang tentunya secara
tidak langsung juga menyebabkan kerugian sosial dan lingkungan bagi masyarakat di Kota Batu.
2. Buruknya Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Malang
Pada tahun 2013 dan 2014 pemerintah berhasil mencapai target penerimaan di sektor retribusi
parkir, namun 2 tahun terakhir (2015 dan 2016) pendapatan retribusi parkir tidak berhasil mencapai angka
yang ditargetkan pemerintah. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Malang mentargetkan PAD pada sektor
retribusi parkir cukup besar, yakni sejumlah 7 milyar dengan kebijakan menaikkan tarif retribusi parkir.
Target ini tentunya jauh lebih tinggi dari target pendapatan di tahun-tahun sebelumnya yang hanya pada
kisaran angka 2 miliar. Namun, adanya kebijakan kenaikan tarif tersebut pada kenyataannya tidak pula
membuat pendapatan retribusi daerah tercapai secara optimal.
Terlepas dari tidak tercapainya target pendapatan atas retribusi parkir pada 2 tahun terakhir, hal
yang lebih mengejutkan adalah bahwa ada kesenjangan antara potensi penerimaan yang tersedia dengan
target yang ditetapkan pemerintah. Berikut adalah hasil riset MCW mengenai potensi pendapatan retribusi
parkir berdasarkan jumlah juru parkir:
Dinas Perhubungan Kota Malang menyebutkan untuk data sementara juru parkir resmi di kota
Malang ada 6000 orang. *(Apabila kita hitung rata-rata setiap juru parkir setor Rp. 50.000 per hari ke
Pemerintah Kota, maka jika ada 6000 juru parkir di Kota Malang, total seluruh dana yang dikumpulkan
oleh pemerintah sebesar 300.000.000 per-hari, 9.000.000.000 per Bulan dan 108.000.000.000 per-tahun).
erdasarkan asumsi tersebut, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut:
Jumlah Setoran
Per-Hari

Tabel 1.2 Pendapatan parkir berdasarkan jumlah juru parkir
Jumlah
Total Setoran
Total Setoran PerTotal Setoran PerJuru Parkir
Perhari
Bulan
Tahun

Rp.50.000/Per satu 6000
lahan Parkir

Rp.300.000.000 Rp.9.000.000.000

Rp.108.000.000.000

Jika membandingkan hasil riset diatas, maka jelas bahwa terjadi kebocoran anggaran dalam sektor retribusi
parkir lebih dari 100 miliar pada tahun 2016. Maka di tahun 2017, sudah seharusnya pemerintah lebih
memperhatikan dan memperbaiki pengelolaan atas pendapatan di sektor retribusi parkir.
Mewujudkan Pengadilan Bersih
Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri diharapkan mengadili perkara-perkara secara cepat
sederhana, biaya ringan tanpa adanya pungutan liar. Akan tetapi, terdapat banyak ketidakpercayaan
masyarakat terhadap lembaga Pengadilan Negeri sebab praktik-praktik pungutan liar, suap dan masalah
administrasi keuangan lainnya. Pada tahun 2017 Malang Corruption Watch melakukan riset tentang pola
dan modus praktik praktik pungutan liar yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan penulisan deskriptif-analitis. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggunakan metode pengumpulan data wawancara secara
langsung dengan menggunakan alat bantu quisioner kepada 22 Advokat/Pengacara
Modus dan Pola Penyelesaian Perkara
Pada praktiknya, terdapat sejumlah pola dan modus praktik dugaan pungli yang menyebabkan
ketidakpastian biaya antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:
Tahap
Pola
Pendaftaran Uang sisa panjar
Perkara
perkara tidak
diberikan
Uang jasa untuk
mempermudah
proses
Pendaftaran Pembayaran
Surat Kuasa tidak resmi dan
tidak ada bukti
bayar

Tahap
Pola
Relaas
Uang lelah
pemberitahuan

Modus
Pelaku
Panitera
tidak
memberitahu Panitera
tentang adanya uang sisa panjar
Pengganti

Biaya
Tidak tentu

Berkas perkara yang diajukan Panitera
diselipkan uang dibawahnya

Tidak tentu

Panitera meminta pembayaran
seiklhasnya dan tidak ada uang
kembalian. Panitera akan
menghambat proses pembuatan
surat kuasa khusus untuk kuasa
hukum jika diberikan uang
sedikit.

Panmud.
Hukum

1. Rp.
25.000
sampai
Rp
30.000,”
2. Rp. 50.000
3. Rp. 100.000

Modus
Pelaku
Biaya
1. 1. Meminta uang bensin, rokok/ Juru Sita Rp. 25.000 sampai
uang makan kepada para pihak.
Rp. 50.000
2. Juru sita menelfon para pihak
yang sudah kenal untuk
pemberitahuan sidang dan
menyuruh tanda tangan bukti
penerimaan di Pengadilan
Tabel atas: Pola dan Modus Pendaftaran Perkara dan Surat Kuasa
Tabel bawah: Pola dan Modus Relass Pemberitahuan

a. Biaya salinan putusan
Tahap
Salinan
Putusan

Pola
Uang
jasa

Modus
Pelaku
Biaya
Salinan
tidak
akan Panitera
Tergantung tebal tipisnya putusan.
diberikan secara cepat, dan Pengganti
1. Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,akan
diperlambat
2. Rp 200.000,- sampai Rp. 300.000,prosesnya.
Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000,bahkan Rp 1.000.000,Tabel : Biaya Salinan Putusan
b. Biaya Eksekusi
Setelah pengajuan Eksekusi untuk menuju proses selanjutnya bahkan sampai selesai menurut para
koresponden Panitera Pengganti tidak segan-segan meminta bagian untuk memperlancar proses eksekusi.
Banyak pelaku pada pada proses eksekusi ini seperti Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Sekertaris, Panitera
dan Juru Sita untuk memanipulasi dan menunda-nunda pelaksanaan sita.
Bahkan proses permohonan pelaksanaan eksekusi bisa terjadi sampai 2kali apabila proses pertama
gagal. Proses eksekusi tidak semudah yang dibayangkan prosesnya terkadang memakan waktu yang lama.
Menurut koresponden MCW, banyak yang menyatakan bahwa “proses permohonan eksekusi sampai eksekusi
selesai bisa menghabiskan waktu 2 sampai 5 tahun”.
Pada praktik pidana segala proses pembiayaan dilakukan dan dibiayai oleh negara. Pihak terdakwa
hanya membayar untuk pendaftaran surat kuasa khusus jika menggunakan jasa kuasa hukum(advokat).
Persoalan yang ditemui di lapangan oleh para pengacara/advokat adalah pembiayaan biaya-biaya di luar
biaya resmi.

No
1

2

3.

Tahap
Modus
Pendaftaran Tidak ada ketentuan jelas terkait
Surat Kuasa pembiayaan pendaftaran kuasa
dan tidak diberikan bukti bayar
(sama seperti perkara perdata).
Proses dihambat jika tidak
membayar.
Biaya
Uang untuk fotocopy, padahal
salinan
berkas perkara adalah hak bagi
fotocopy
terdakwa.
berkas
perkara
pidana
Salinan 2. Uang biaya fotocopy salinan
Putusan
putusan, Uang jasa pengetikan.

Pelaku
Panmud. Hukum

Besaran Biaya
1. Rp. 25.000 sampai
Rp 30.000,2. Rp. 50.000
3. Rp. 100.000

Panitera
Pengganti

Rp. 50.000,- sampai
Rp. 100.000,1.

Panitera
Pengganti

Tergantung
tebal
tipisnya putusan.
3. Rp. 100.000,- sampai
4. Rp. 300.000,-

Pemerintah Tertutup Dalam Pengelolaan dan Distribusi Informasi Publik
Keterbukaan informsi publik menjadi salah satu indicator penting dalam mengukur kemajuan piranti
demokratisasi di Indonesia khususnya demokrasi di daerah. informasi publik merupakan unsur penting
dalam implementasi desentralisasi daerah. bersamaan dengan hal itu, konsep good governance terus
digalakkan sebagai manifestasi daripada mempertahankan keberlanjutan sistem desentralisasi di
Indonesia.
Dalam konteks implementasi, spirit keterbukaan informasi sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 2
masih jauh dari panggang api. Artinya sejauh ini, setiap institusi publik masih permisif dan enggan dalam
memberikan informasi publiknya. Dalam konteks pemerintahan daerah khususnya wilayah Malang Raya
(kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang ) misalkan, Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
masih tertutup dalam pemberian informasi publik kepada masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari riset
Malang Corruption Watch (MCW) tentang pengelolaan informasi publik dikota Malang yang
menyebutkan bahwa pemerintah Kota Malang masih tertutup dengan akses permohonan informasi yang
diajukan oleh masyarakat. berikut adalah rincian penjelasannya:
Tabel 1 Indeks Tahapan Informasi
TAHAP UJI INFORMASI PEMERINTAH KOTA MALANG
(Laporan Keuangan dan Program Kegiatan)
Daerah SKPD
Permintaan Tahap
Dokumen Laporan Diterima
Awal
Keberatan
Lengkap/Sesuai Tidak Lengkap,
Kota
Permintaan
diberikan, sesuai
Malang
PPID
Tidak
V
(Diskomin Merespon
fo)
Dishub
Tidak
Respon
V
merespon
lambat
Dishub
Tidak
Tidak
V
merespon
merespon
Pemkot
Tidak
Respon
V
merespon
lambat
Dari data hasil penilaian oleh KI Jatim dan permintaan informasi yang MCW lakukan terhadap pemerintah
Kota Malang tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Malang masih sangat
tertutup dalam transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan informasi publik. Berikut catatan
terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kota Malang:
1. Pemerintah Kota Malang kurang memiliki kesadaran untuk transparan dan akuntabel dalam hal
penyediaan informasi kepada publik.
Sebagai contoh penyediaan informasi yang wajib disediakan, informasi berkala dan ada setiap saat.
Selain itu, dalam hal pemenuhan informasi terkait dokumen publik dan program kerja, pemerintah
Kota Malang masih terkesan kewalahan dalam menanggapi kewajiban untuk memenuhi
permintaan informasi publik. Kemudian dokumen tersebut tidak diinformasikan kepada kepada
publik.
2. Pemerintah Kota Malang sangat lamban dalam mekanisme pengelolaan informasi publik.

Hal ini terlihat dari permintaan informasi respon pemerintah Kota Malang sangat lama dan
memerlukan tahapan-tahapan yang justru mempersulit dalam mengakses dokumen publik.
3. Pemerintah Kota Malang dan SKPD terkait kurang responsif terhadap permintaan informasi
sesuai UU 14 2008.
Secara keseluruhan, permintaan informasi MCW terkait APBD, Naskah akdemik atas perubahan
perda retribusi Kota Malang Nomor 3 tahun 2015, Titik parkir Kota Malang, Pendapatan Retribusi
Parkir 2014-2016 keuangan dan program kegiatan tidak mendapatkan respon baik. Bahkan hampir
semuanya masuk pada tahapan keberatan. Namun demikian, tetap saja SKPD terkait masih enggan
memberikan data dan informasi terkait yang dimohonkan.
Selain Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang pun hampir mengalami kondisi yang sama
dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Sekalipun belum ada riset yang secara mendalam
dilakukan oleh MCW, akan tetapi dalam proses monitoring dan advokasi yang dilakukan seringkali
mengalami kondisi dimana, pemerintahan Kota Batu dan Kabupaten Malang masih tertutup dengan akses
informasi publik yang tersedia.

No
1
2
3

Tabel 2 permohonan informasi publik Kota Batu
Jenis permohonan
instansi
keterangan
SK pajak Kota Batu
PPID
seharusnya tgl 20 mengirimkan
keberatan.
penjabaran APBD
PPID
kota batu
Daftar kasus korupsi
Kapolres
Tidak direspon dengan alasan
yang telah ditangani
dokumen yang dikecualikan
Sumber : dokumen surat permohonan informasi

Lemahnya Peran DPRD
Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara tegas dijelaskan dalam pasal 364 UU MD3 yang
menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.3 Artinya
kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat maka suadah tentu menjadi kewajiban bagi setiap
anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengakomodir kebutuhan
masyarakatnya. akan tetapi, pada tahap implementasi DPRD, khusunya di wilayah Malang Raya dapat
dikatakan bahwa peran DPRD masih sangat lemah. Hal demikian dapat dilihat dari berbagai persoalan
yang terus tumbuh subur dalam Rahim pemerintahan Malang Raya seperti maraknya praktek korupsi
yang terjadi terutama di Kota Batu dan Kota Malang, kebanyakan dari program kerja DPRD yang lebih
berorientasi padi pemenuhan kepentingan internal lemabaga, Produk Kebijakan (perda) yang
direncanakan dalam Prolegda tidak kunjung selesai (masih tunggak), DPRD jauh dari masalah yanan dasar
seperti pendidikan yang marak pungli, diskriminasi, dll. Sementara masalah kesehatan pun demikian
banyak yang itu sangat membutuhkan peran aktif dari DPRD namun pada kenyataannya tidak demikian.
Bahkan, masalah kebijakan pembangunan yang mendehumanisasipun DPRD tidak bisa hadir sebagai
lembaga representasi dari masyarakat yang benar-benar memperjuangkan hak konstituennya.

3

Pasla 364 UU MD3

a. Kota Malang.
Tercatat, pada tahun 2017, dalam kajian MCW terdapat kurang lebih delapan (8) masalah pokok
yang menjadi indicator lemahnya peran DPRD dalam memperjuangkan Hak masyarakat Kota
Malang adalah:
No

Jenis maslah

Keterangan/penjelasan

1

Buruknya
implementsi DPRD Kota Malang lebih mengutamakan perda
perencanaan Prolegda
tentang Hak keuangan dan administrasi DPRD
daripada perda tentang ranperda Pengelolaan Barang
Milik Daerah; Izin Usaha Jasa Konstruksi; Cagar
Budaya; Kawasan tanpa Rokok; serta ranperda
perubahan tentang Penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi, yang seharusnya menjadi prioritas
karena berorientasi pada kepentingan publik, justru
diabaikan atau ditunda pengesahannya.

2

Program kerja kunker dan Dari tahun ke tahun DPRD kota Malang Hanya
rapat Koordinasi diluar dan melaksanakan programa kerja yang sifatnya adalah
didalam daerah
kunjungan kerja dan rapat Koordinasi dengan biaya
yang dianggarkan sangat besar dan jumlahnya selalu
meningkat dari tahun (2015 11.2 M, 2016 15 M dan
2017 26 M), sementara program kerjanya masih sama
dan tidak ada dampak yang signifikan terhadap
kesejahteraan rakyat.

3

Penambahan
DPRD

4

Penggunanan dana
yang tidak tepat

5

DPRD
masih
tertutup Dalam riset MCW yang menyatakan bahwa,
dengan informasi publik
pemerintah, baik pemerintah darah maupun DPRD
Kota Malang belum sepenuhnya menyediakan
dokumen yang memuat informasi dan kebijakan yang
disampaikan pejabat public dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum, dapat berupa notulensi atau

penghasilan Setiap tahun gaji DPRD kota Malang selalu
meningkat. Tercatat di tahun 2017 (sebelum PAK)
total anggaran yang digunakan untuk menggaji
seluruh anggota DPRD sebesar 11.4 M, jumlah
anggaran yang demikian besarnya tidak sama dengan
dampak dari program kerja yang usung oleh DPRD.
reses Serap aspirasi (Reses) yang menghabiskan anggaran
sebesar 4 M setiap tahunnya, hanya digunakan untuk
memfasilitasi simpatisan partai politik. Berdasarkan
pemantauan yang dilakukan oleh Malang Corruption
Watch bersama dengan warga, reses yang dilakukan
oleh DPRD justru dipergunakan untuk memfasiltasi
pertemuan dengan simpatisan pendukung yang
berasal dari partai politik

berita acara dan
laporan kegiatan pelayanan
informasi public yang dilaksanakan.
6

DPRD lemah dalam upaya Terdapat beberapa dugaan kasus korupsi dengan
pencegahan/pemberantasan indikasi kerugian diatas 1 M seperti : korupsi
korupsi.
pengadaan lahan RSUD sebesar 4.3 M; korupsi
pengerjaan jembatan kedung kandang sebesar 9.7 M;
korupsi pengerjaan drainase sebesar 1.1 M;
kecurangan rumah sakit dalam pengelolaan BPJS
kerugiannya mencapai 90.M

7

DPRD lalai dari masalah riset yang dilakukan oleh MCW pada tahun 2017,
yanana kesehatan
menyatakan bahwa, dalam penyelenggaraan sintem
jaminan kesehatan Nasional (JKN), di Kota Malang
terdapat beberapa jenis masalah yang banyak
dikeluhkan dan diadukan terkait pelayanan
kesehatan yang diberikan, seperti: masalah
administrasi 42%; masalah diskriminsi 24%; maslah
kartu BPJS tidak dapat difungsikan 4%; dan obat
sering terlambat 2%
Sumber : dokumen riset MCW 2017

b. Kota Batu
Tidak berbeda jauh bahkan dapat dikatakan hampir sebagian anggota DPRD Kota Batu beraviliasi
dengan pemerintah daerah Kota Batu untuk membangun kolaisis bersama sehingga tidak Nampak
sama sekali peran DPRD dalam menggunakan fungsinya sebgai alat monitoring terhadap kerja
pemerintah daerah. fakta yang menarik juga adalah ketika DPRD Kota Batu mulai menampakkan
wajahnya sebagai lembaga publik yang sangat tertutup dengan informasi publiknya, sikap
apatisme dan permisif dalam kubu DPRD menjadi suatu preseden buruk bagi lembaga legislative
di Daerah. ruang aspirasi dan pertarungan gagasan yang diajukan oleh masyarakat seringkali
diabaikan atau tidak ditanggapi adalah indicator bahwa DPRD tidak Kooperatif dengan tugas dan
tanggungjawabnya sebagi lembaga perwakilan rakyat. Tercatat pada tahun 2017 MCW berbagai
permasalahan yang muncul akibat lemahnya peran dan fungsi DPRD Kota Batu diantaranya:
1. DPRD tidak produktif dalam program legislasi (prolegda) yang mana, pada tahun 2017 DPRD
baru merampungkan satu perda yakni tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2016,
sementara sisanya masih menjadi bulan-bulanan. Selain itu, DPRD Kota Batu cenderung egoi
karena lebih mengutamakan ranperda yang digarap pada saat proses PAK yakni perda tentang
hak keuangan dan administrasi DPRD yang itu semata-mata untuk penambahan penghasilan
mereka. Sementara ranperda sisanya tidak tergarap hingga hari ini. padahal diketahui bahwa,
kesebelas ranperda yang belum tergarap adalah ranperda yang sangat penting dalam mengatur
buruknya pengelolaan sistem pemerintahan kota Batu.
2. DPRD permisif dan patis terhadap aspirasi masyarakat. dimana, pada tahun 2017 tercatat
kurang lebih tiga kali MCW melayangkan surat permohonan hearing dengan DPRD Kota Batu
namun tidak satupun ditanggapi, MCW beberapa kali mendatangi gedung DPRD dengan

maksut agar bisa bertemu dengan DPRD pun tidak di ladenin bahkan DPRD cenderung
menghindar.
3. Dari tahun ke tahun program kerja DPRD hanya didominasi dengan program Kunjungan kerja
dan Rapat Koordinasi dengan pembiayaan yang juga dianggarkan naik pada setiap tahunnya.
Artinya ada ketidak seimbangan antara Hak dan Kewajiban DPRD Kota Batu dalam upaya
mendorong perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Oreistsi
program kerja semata-mata adalah untuk kepentingan internal DPRD. program kerja yang
sangat formalistic dan procedural seperti ini tentu akan berpengaruh terhadap kewajiban yang
substantive seperti implementasi Prolegda, kerja-kerja pengawasan, dan pengelolaan anggaran
yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. DPRD Kota Batu masih tutup mata dengan berbagai permasalahan korupsi seperti Kasus
korupsi PT BWR, kasus Piutang Pajak, Kasus ruislah tanah dadap rejo, dugaan korupsi
pengadaan tanah blofk office, kasus mal administrasi dan perijinan, bahkan parahnya sebagian
dari angora DPRD malah berbondong-bondong untuk mengunjungi aktor koruptor (ER) ketika
masih ditahan KPK. Hal ini menunjukan bahwa, Independensi lembaga DPRD telah direduksi
dan disemplifikasi sehingga DPRD terkesan sebagai alat yang mudah diarahkan oleh eksekutif.
Artinya standing position lembaga DPRD sebagai lembaga penyelenggara Negara yang
berkedudukan setara dengan lembaga eksekutif menjadi kabur dan saling mendominasi.
c. Kabupaten Malang
Kabupaten malang juga demikian, program kerja dan berbagai persoalan yang muncul belum
mendapatkan perhatian yang signifikan dari DPRD kabupaten malang.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Program
Rapat-rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
Anggota DPRD
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
Kegiatan Reses
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam Daerah

2015

2016

Rp

2,655,016,000

Rp
2,398,595,000

Rp

323,912,500

Rp

Rp

4,601,160,700

Rp

1,537,720,000

Rp

427,341,000

Rp

428,850,000

Rp

785,265,000

Rp

660,273,900

Rp

3,154,800,000

383,380,000

Rp
4,519,357,500
Rp
2,213,396,000
Rp
390,710,000
Rp
218,745,000
Rp
673,255,000
Rp
727,229,000
Rp
2,760,000,000

2017
Rp
2,414,855,000
Rp
401,010,000
Rp
5,204,393,800
Rp
2,234,914,500
Rp
461,034,000
Rp
310,540,000
Rp
629,685,000
Rp
834,104,000
Rp
3,168,000,000

10
11

Peningkatan Kapasitas
Rp
Rp
11,242,838,300
Pimpinan dan Anggota DPRD
17,752,024,200
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Tabel 3. Beberapa Program DPRD Kabupaten Malang 2015-2017

Rp
16,324,314,200
Rp
629,685,000

Berangkat dari permasalah di atas maka dapat tarik satu benang merah bahawa, kenierja lembaga
perwakilan rakyat daerah malang raya masih lemah dan belum secara serius dalam mengurai berbagai
persoalan yang muncul sebagai iktikad baik untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai
sebagai pertanggungjawaban terhadap konstiuen sebagai pemilik kedaulatan sejati.
Catatan kritis penyelenggaraan pilkada kota batu 2017
-

Kualitas visi dan misi

Pada Pilkada Kota Batu 2017 lalu terdapat empat pasangan calon yang rata-rata didominasi oleh politisi
asal Kota tersebut – atau setidaknya berdomisili di Kota Batu – selama beberapa tahun, berdasarkan
fakta tersebut sudah semestinya para paslon memiliki pandangan terhadap upaya membangun Kota
Batu. Namun kenyataannya apabila kita lihat pada visi dan misi para paslon belum mampu menjawab
permasalahan Kota Batu. Rata-rata para paslon berorientasi pada ekonomi makro dan bergantung
kepada investor. Sedangkan Kota Batu sendiri memiliki permasalahan lingkungan dan ekonomi, sosial
budaya pada masyarakat lokal yang hingga kini kian tergerus oleh megahnya pembangunan pariwisata
artifisial.
Sedangkan berdasarkan riset yang dilakukan Malang Coruption Watch mengenai kebutuhan warga
Kota Batu, terdapat hasil seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Diagram ini menunjukkan kebutuhan masyarakat kota batu. enam prioritas kebutuhan dasar diambil
dalam focus riset ini, diatantaranya
(1) 20% kesehatan, yang meliputi permasalahan adalah tidak meratanya masyarakat penerima
pelayanan BPJS (KIS/PBI) dan kesulitan akses untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
berkualitas.

(2) 19% pekerjaan, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan karena jenjang
pendidikan yang rendah, kesulitan modal untuk membangun usaha hingga spesifikasi pekerjaan yang
tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat.
(3) 18% air, sektor ini menjadi permasalahan sehari-hari seperti minimnya debit air (irigasi dan
kebutuhan MCK) akibat debit air yang lebih banyak disedot untuk sektor industri dan pariwisata serta
rendahnya kualitas air (kotor).
(4) 17% pangan/ sembako, berupa rendahnya daya beli masyarakat atas harga sembako yang tinggi
dan juga distribusi bahan pokok yang tidak merata (akses pasar).
(5) 11% pendidikan, tidak meratanya jaminan dan akses pendidikan serta banyaknya anak yang putus
sekolah karena lebih memilih bekerja (ekonomis).
(6) 6% pertanian, diantaranya adalah ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk menjangkau
pupuk dan bibit, berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan produktif menjadi lahan
industri dan pemukiman, sulitnya irigasi dan penjualan hasil pertanian. Adapun lain-lain mencakup
berbagai kebutuhan seperti kualitas jalan, lalu lintas, listrik, transportasi umum, dan lain sebagainya
-

Kondisi masa kampanye

Kampanye politik yang ideal semestinya bersifat interaktif antara aktor dengan rakyat serta dialogis
berisikan tentang gagasan-gagasan yang solutif. Namun kualitas kampanye pada Pilkada Kota Batu
belum mencapai nilai ideal tersebut, kegiatan kampanye didominasi oleh kegiatan hiburan dan
“pengajian”, bahkan dibalik itu terdapat money politic yang dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk
uang maupun barang. Bukan menjadi rahasia lagi apabila terdapat tindakan money politic semacam itu,
namun yang menjadi pertanyaan adalah darimana sumber dana untuk melaksanakan hal tersebut?
Apabila kita melihat pada Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) memang
tidak akan mungkin dicantumkan nomenklatur “money politic”, apalagi jika kita lihat rata-rata jumlah
dana kampanye dari para pasangan calon yang tertinggi berkisar pada besaran 600 – 700 juta rupiah
tidak masuk akal apabila dana sekian digunakan untuk bagi-bagi uang atau barang yang rata-rata
berkisar antara 50 – 100 ribu rupiah berdasarkan pengakuan warga. Namun setelah kasus terciduknya
walikota batu dalam OTT oleh KPK pada kasus suap pengadaan meubelair, muncul pernyataan dari
salah satu tersangka yang menyatakan bahwa ia ditugasi oleh walikota agar menghimpun sejumlah
dana untuk keperluan kampanye salah satu pasangan calon yang nominalnya mencapai angka Rp 5
Milyar (lima milyar rupiah). Dan pada laporan hasil audit dana kampanyenya terdapat
ketidakpatuhan, yaitu sebagian besar dana kampanye masuk dalam bentuk kas tunai, bukan melalui
rekening khusus kampanye. Hal tersebut tentunya menjadi celah penggelapan dana kampanye.
Namun nampaknya pihak penyelenggara Pilkada Kota Batu tidak cermat dan tidak begitu serius dalam
menindaklanjuti potensi fraud dan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada.
-

Kondisi hari pencoblosan

Bukti dari kampanye politik yang tidak ideal tersebut dapat terlihat pada saat hari pencoblosan, tim
pemantau Pilkada dari MCW melakukan survey lapangan terkait rasionalitas pemilih, hasilnya
sebagian besar (78%) masyarakat kota batu dalam pertimbangan pilihan hanya karena menganggap
bahwa penentuan pilihan itu menjadi kewajiban bagi masyarakat tanpa pengetahuan akan
program/visi misi paslon yang mereka pilih. Selaras dengan hasil riset yang dilakukan oleh Instrans

Institute pada penyelenggaraan Pilkada Kota Batu medio bulan Januari – Februari 2017 yang tertera
pada tabel di bawah ini

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa:
1. Sebagian besar (68 %) masyarakat Kota Batu memiliki kesadaran politik yang memadai.
Mereka sadar, bahwa demokrasi dan pemilihan umum untuk memilih pemimpin penting untuk
diselenggarakan. Sebab bagaimana pun juga, pemilu merupakan pintu pertama untuk membuat
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

2. Sebagian besar (62 %) masyarakat Kota Batu tidak percaya bahwa Pilkada Kota Batu 2017 akan
memberikan dampak perubahan positif.
Meski memiliki kesadaran politik yang tinggi, hal itu ternyata tak otomatis masyarakat Batu memiliki
kepercayaan politik yang tinggi terhadap Pilkada 2017. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan,
rendahnya kepercayaan politik ini disebabkan karena Pilkada Batu yang sejauh ini sudah
diselenggarakan dua kali sejak tahun 2007—dalam penilaian mereka—belum berhasil meningkatkan
kesejahteraan mereka. Selain itu, Pilkada selama ini hanya menjadi ajang politik uang dan kecurangankecurangan lainnya.
3. Sebagian besar calon pemilih (71%) tidak memiliki alasan yang rasional dalam menentukan
pilihannya pada Pilkada Kota Batu 2017.
Hanya sebagian kecil (29 %) dari calon pemilih (yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam
pencoblosan) yang menetapkan pilihannya berdasarkan alasan-alasan rasional seperti program para
paslon, kapasitas para paslon, integritas para paslon dan sejenisnya. Penyebab sedikitnya pemilih dengan
alasan rasional ini—sebagian besar—disebabkan karena para pemilih mayoritas tidak mengenal secara
mendalam (program, visi misi, latar belakang, dll) para paslon. Selain itu, mereka juga menilai bahwa
Pilkada Kota Batu 2017 minim sosialisasi. Tidak sedikit pula para pemilih yang memutuskan pilihannya
berdasarkan pertimbangan pragmatis.
Jika demikian adanya maka dalam menjalankan roda pemerintahan kota batu ke depan bagi paslon yang
terpilih akan minim pengawasan dari pada rakyat yang memilki kedaulatan tertinggi Maka sebenarnya
pemimpin daerah yang dipilih dari hasil Pilkada kota Batu tahun 2017 tidaklah dipilih berdasarkan
gagasan pembangunannya, melainkan berdasar pada kedekatan emosional, ajakan kolega, hingga
pengaruh money politic.
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PENERIMAAN
Program

PUSKAPOL "Pendidikan Politik Tentang Kepemimpinan
Perempuan Dalam Partisipasi Politik Warga di Tingkat Lokal"
PROREP "Konsolidasi Jaringan Masyarakat Sipil Jatim untuk
Penguatan Gerakan Anti Korupsi"

6.500.000

169.360.834

TII (Kerjasama Kegiatan Diskusi Tambang)

5.376.539

TII (Advokasi Pelayanan Publik Urusan Pendidikan)

1.905.934

ICW (Riset LSM)
ICW (Kerjasama Hari Anti Korupsi)

18.121.400
1.500.000

Dana Tidak Terikat
Donasi Internal

61.950.750

Public Fundraising

1.116.000

Lain-lain

1.317.908

TOTAL PENERIMAAN

267.149.365

PENGELUARAN
Program

118.400.265

Dana Tidak Terikat

196.111.262

TOTAL PENGELUARAN

314.511.527

Kenaikan/Penurunan Aset Bersih

(47.362.162)

