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PROLOG 

 

“Musuh Kita Adalah Korupsi” 

 

Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional jatuh pada setiap tanggal 9 

Desember. Momentum ini harus menjadi refleksi bagi kita bersama terhadap 

sejumlah agenda pemberantasan korupsi di Negeri ini,  baik yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, oleh Pemerintah, Dewan dan 

juga oleh masyarakat sipil. Apakah sudah berjalan secara efektif ataukah justru 

kontra produktif terhadap esensi pemberantasan korupsi yang sesungguhnya? 

Tahun 2018 menjadi tahun yang suram bagi Jawa Timur dan khususnya 

Malang Raya, 3 (tiga) Kepala Daerah di Malang Raya telah ditahan oleh KPK terkait 

dengan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, disisi lain belum ada kesadaran 

menyeluruh dari publik Malang Raya untuk bahu membahu mendorong agar ada 

perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di Malang Raya. 

Narasi Anti Korupsi hari ini belum masuk dalam agenda penting gerakan 

masyarakat. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, belum adanya 

pemahaman yang utuh dari masyarakat tentang Korupsi. Korupsi masih dilihat 

dalam aspek normatif undang-undang, yang implikasinya hanya akan berujung 

pada proses penegakan hukum semata. Ada tindakan maka menimbulkan 

tanggung jawab, adanya tindakan korupsi maka akan berujung pada pidana 

penjara. sehingga korupsi seolah olah berada pada dimensi lain yang jauh dari 

problem sehari hari yang dihadapi oleh masyarakat. Kedua, belum tergambarkan 

secara jelas dampak dari adanya tindak pidana Korupsi bagi masyarakat. Korupsi 

merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yang memiliki sifat merusak 

(Corrupt) apapun juga, merusak tatanan, merusak sistem dan merusak mentalitas 

anak bangsa. Persoalan kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan dan 

kesehatan, serta buruknya kualitas pembangunan infrastruktur yang ada disekitar 

kita sesungguhnya disebabkan oleh Korupsi. Mari kita renungkan, jika anggaran 

publik baik itu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola dengan 

baik, transparan dan akuntabel, maka akan ada banyak persolan yang dapat 

diselesaikan dengan segera di Negeri ini. Ketiga, Korupsi tidak dipandang sebagai 

musuh bersama (common enemy), sehingga gerakan anti korupsi yang dilakukan 

oleh masyarakat seolah-olah bergerak sendiri sendiri dan tidak menjadi gerakan 

yang massif. 

Korupsi harus dilawan, yaitu dengan membangun impian bersama 

(collective dreams) dan membangun identitas bersama (collective Identity),  

keduanya  harus terus diproduksi menjadi gagasan bersama (collective idea). 

Semakin banyak orang yang terlibat maka akan semakin cepat korupsi menjadi 

cerita sejarah dan melihat masa depan tanpa korupsi. Oleh karena itu kerja-kerja 

pengorganisasian dan pendidikan harus terus digalakan. 

Pendidikan Anti Korupsi harus menjadi ujung tombak dalam agenda 

pemberantasan korupsi di Indonesia. Seluruh stakeholder harus mengambil 

perannya masing masing. Satuan pendidikan dari mulai pendidikan usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi harus 



ii 
 

mengajarkan pendidikan anti korupsi. Media massa juga wajib melakukan 

pendidikan anti korupsi melalu pemberitaan yang intens dengan menggambarkan 

apa saja dampak korupsi kepada masyarakat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat membuka ruang selebar-lebarnya terhadap partisipasi masyarakat untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan roda 

pemerintahan. Aparat penegak hukum juga ikut memberikan pendidikan anti 

korupsi kepada mayarakat melalui pembentukan budaya hukum yang baik. 

Jika semua itu dapat dilakukan secara bersama-sama. Maka Indonesia. 

Bersih dari Korupsi bukanlah sesuatu yang mustahil diperoleh. Selamat hari Anti 

Korupsi Internasioanal. Bersama Rakyat Berantas Korupsi! 

 

 

        Malang, 10 Desember 2018 

Salam Hormat, 

 

 

 

M. Fahrudin A 

Koordinator Malang Corruption Watch 
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Profil MCW 

 

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  
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I 

KORUPSI DI JAWA TIMUR 

“Jawa Timur Darutat Korupsi” 

 

 

Jawa Timur menjadi satu-satunya Propinsi di Indonesia yang mencatatkan rekor 

korupsi. Terhitung dari tahun 2017-2018 terdapat 12 Kepala Daerah 

Kota/Kabupaten dan lebih dari 41 Anggota DPRD yang telah di proses secara 

hukum. Parahnya jumlah tersebut belum termasuk korupsi lain yang dilakukan 

oleh pihak swasta, aparatur sipil negara (ASN), Kepala Desa, dll. Kondisi semacam 

ini tentu sangat memprihatinkan dan memalukan. Oleh karena itu, Fenomena ini 

patut dianalisis secara mendalam, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab 

Korupsi berjalan begitu massif dan seoal-olah tidak terkenadali. Berikut akan 

disampaikan catatan atas korupsi yang terjadi di Jawa Timur 

 

A. Korupsi 12 Kepala Daerah di Jawa Timur 
NO TAHUN NAMA KOTA/KAB MODUS VONIS 

1. 2017 Bambang Irianto  Walikota 

Madiun 

Suap dan 

Gratifikasi Proyek 

Pasar Besar Serta 

Pencucian Uang 

6 tahun, denda 

Rp1.000.000.000, sub 

4 bulan 

2. 2017 Achmad Syafii 

(OTT) 

Bupati 

Pamekasan 

Suap Anggaran 

Dana Desa 

2,8 Tahun, denda Rp. 

50.000.000, sub 1 

bulan Pencabutan Hak 

politik 3 tahun 

3. 2017 Eddy Rumpoko 

(OTT) 

Walikota Batu Suap Pengadaan 

barang dan jasa 

3 tahun denda Rp. 

300.000.000,00 sub 3 

bulan, pidana 

tambahan Pencabutan 

Hak politik 3 Tahun  

4. 2018 Taufiqurahman 

(OTT) 

Bupati Nganjuk Suap Jual beli 

jabatan 

7 tahun, denda Rp. 

350.000.000, sub 4 

bulan, pidana 

tambahan pencabutan 

hak untuk dipilih 

dalam jabatan publik 

selama 3 tahun 

5. 2018 Nyono Suharli 

Wihandoko (OTT) 

Mantan Bupati 

Jombang 

Suap jual beli 

Jabatan 

3,6 tahun denda Rp. 

100.000.000,00 sub 2 

bulan, Pencabutan 

Hak politik 3 Tahun 

6. 2018 Mas’ud Yunus 

(OTT) 

Walikota 

Mojokerto 

Suap Pengalihan 

Anggaran 

3,6 tahun, denda 

Rp.250.000.000, sub 2 

bulan, pidana 

tambahan Pencabutan 

Hak politik 3 tahun 

7. 2018 Moh Anton Walikota 

Malang 

Suap Perubahan 

Anggaran 

3 tahun, Denda 

Rp100.000.000, sub 4 

bulan, Pencabutan 

Hak politik 2 tahun 

8. 2018 Mustofa Kamal 

Pasa 

Bupati 

Mojokerto  

Suap Perizinan Persidangan 
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9. 2018 Syahri Mulyo Bupati 

Tulungagung  

Suap 

Pembangunan 

Proyek 

Infrastruktur 

Persidangan 

10. 2018 Samanhudi Anwar Wali Kota Blitar  Gratifikasi 

terhadap Proyek 

Persidangan 

11. 2018 Setiyono Wali Kota 

Pasuruan  

Suap Pembanguan 

Proyek 

Penyidikan 

12. 2018 Rendra Kresna Bupati Malang 

Nonaktif 

Gratifikasi DAK Penyidikan 

Tabel: Korupsi Kepala Daerah di Jawa Timur 

 

Modus Korupsi yang dilakukan oleh sebagai besar kepala daerah di Jawa 

Timur adalah melalu suap. Suap menyuap merupakan salah satu tindak pidana 

korupsi yang sulit dibuktikan, kecuali melalui tangkap tangan (OTT). Oleh karena 

itu, KPK harus tetap diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan 

terhadap penyelenggara Negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, 

bukan justru kewenangan tersebut dihilangkan. Selain itu, harus dibangun satu 

sistem yang mampu menutup celah potensi suap dalam penyelenggaraan roda 

pemerintahan di Daerah. 

B. Korupsi Wakil Rakyat (41 DPRD di Kota Malang dan Propinsi Jatim)—dimana 

Peran Partai Politik? 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/Kab dan Propinsi memiliki 

fungsi pengawasan (monitoring), Anggaran (budgeting) dan Legislasi. Fungsi tersebut 

sangatlah strategis sebagai instrumen check and balances terhadap pemerintah 

Daerah. Namun, seringkali fungsi yang ada justru disalahgunakan oleh DPRD 

untuk memperkaya diri sendiri.  

Terungkapnya kasus korupsi Suap terhadap 41 DPRD Kota Malang dan 

beberapa DPRD Propinsi Jawa Timur telah mencoreng lembaga wakil rakyat 

sekaligus menggegerkan publik. Bagaiman tidak, 41 dari 45 Anggota DPRD Kota 

Malang telah di tahan oleh KPK, bahkan sempat terjadi stagnasi sebelum akhirnya 

dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Bukan tidak mungkin model dan pola 

yang terungkap di DPRD Kota Malang dan Propinsi juga dilakukan oleh DPRD lain 

di Wilayah Jawa Timur. Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengesahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) begitu transaksional dan 

manipulatif. Bukan lagi memperdebatkan mana yang menjadi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat, melainkan antar Anggota DPRD justru saling berebut kue 

APBD. 

Korupsi yang dilakukan oleh DPRD tidak dapat dilepaskan dari politik 

transaksional. Biaya politik yang sangat besar harus dikeluarkan oleh calon 

legislatif untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik (mahar politik). Tidak 

berhenti disitu saja, pasca mendapatkan rekomendasi dari partai politik seorang 

calon lantas menghalalkan segala macam upaya untuk menjadi pemenang, salah 

satunya dengan melakukan politik uang (money politic). Sehingga ketika calon 

tersebut menemati kursi dewan maka mereka akan berusaha untuk 

mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Dipoin inilah partai politik 

harus bertanggung jawab terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana 

korupsi.  
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Partai Politik yang terbukti mendapatkan aliran dana dari hasil korupsi yang 

dilakukan oleh DPRD dapat dipidana sebagai salah satu bagian yang ikut serta 

dalam tindak pidana Korupsi. 

 

C. Potret Tren LHP BPK dengan Tingkat Korupsi di Pemerintahan Daerah 

Selama tahun 2015 - 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 

sejumlah tersangka pada 12 kasus korupsi di Jawa Timur. Beberapa modus yang 

terjadi berkaitan dengan dugaan suap pada proyek pengadaan barang dan jasa, 

korupsi yang menyangkut kerugian negara pada serta praktik suap anggaran 

pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, informasi mengenai dugaan 

tindak pidana korupsi sebenarnya sudah terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) kabupaten/kota di Jawa Timur.  

Secara khusus, Malang Corruption Watch melakukan analisis terkait potret 

kerugian negara atau potensi korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Hasilnya antara 

lain ditemukan sejumlah modus permasalahan berdasarkan temuan yang ada. 

Kerugian tersebut diakibatkan praktik penyelewengan kerugian daerah dan 

kesalahan pada satuan pengendalian internal. Berikut jumlah poin temuan pada 

kerugian negara di Jawa Timur: 

Modus Kerugian Negara Jumlah Temuan 

2015 2016 2017 

Pengadaan Barang Jasa 199 109 138 

Aset Daerah 20 100 73 

Keuangan Daerah 28 92 65 

Pendapatan Daerah 33 58 93 

Investasi dan Perusahaan 

Daerah 

11 24 24 

Perjalanan Dinas 15 20 4 

Hibah Bansos 14 17 17 

Dana Desa - 12 10 

Honor dan Gaji 24 7 23 

Tabel : Temuan LHP BPK 2015 – 2017 

Pada permasalahan tersebut terdapat beberapa masalah yang terjadi pada 

pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur. Bahkan tidak jarang hal tersebut 

menimpa sejumlah pejabat daerah di Jawa Timur terkait kerugian negara pada 

sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur (lihat tabel kasus 

korupsi di Jawa Timur) 

Selain itu, pada tahun 2018 MCW melakukan analisis untuk melihat korelasi 

antara pemberian opini LHP BPK dengan kondisi korupsi yang ada di daerah 

Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara 

pemberian status Wajar Tanpa Pengecualian dengan kasus korupsi di daerah. 

Setidaknya terdapat 9 Kab/Kota yang mendapatkan status Wajar Dengan 

Pengecualian pada tahun 2016 dan turun pada tahun 2017 menjadi 2 kab/kota 

atas LHP BPK di Jawa Timur.  

No Kabupaten/Kota Status Jumlah Temuan1 

1 Kab. Bangkalan WDP 14 Temuan 

2 Kab. Sampang WDP 12 Temuan 

                                                           
1 Merupakan jumlah dari poin – poin temuan pada Buku II dan Buku III LHP BPK. 
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3 Kab. Sumenep WDP 18 Temuan 

4 Kab. Magetan WDP 12 Temuan 

5 Kota Madiun WDP 12 Temuan 

6 Kab. Nganjuk WDP 20 Temuan 

7 Kab. 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 tahun 2016 

 

No Kabupaten/Kota Status Jumlah Temuan2 

1 Kab. Lumajang WDP 11 Temuan 

2 Kab. Sampang WDP 7 Temuan 

Tabel : Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang mendapatkan status Wajar dengan 

Pengecualian tahun 2017 

 

Akan tetapi pada temuan BPK, penentuan status wajar tanpa 

pengecualian tidak berarti bahwa daerah tersebut terbebas dari potensi korupsi 

dan kerugian daerah. Pada tahun 2015 - 2017, Malang Corruption Watch 

melakukan perbandingan antara status opini LHP BPK dengan kasus korupsi yang 

ditangani oleh KPK. Berikut adalah tabel korupsi dan status opini BPK selama 

tahun 2015 – 2017:   

                                                           
2 Merupakan jumlah dari poin – poin temuan pada Buku II dan Buku III LHP BPK. 

 

No 

Daerah Deskripsi Opini LHP BPK 

2015 2016 2017 

1 Walikota Madiun  Korupsi pembangunan pasar besar 

Madiun tahun 2009-2012 dan menerima 

Gratifikasi 

WTP WDP WTP 

2 Bupati 

Pamekasan 

Suap untuk menghentikan penyelidikan 

terkait korupsi proyek infrastruktur 

menggunakan Dana Desa 

WTP WTP WTP 

3 Walikota Batu Penerimaan Suap pengadaan meubelair di 
Pemerintah Kota Batu tahun 2017 

WTP WTP WTP 

4 Wali Kota 

Mojokerto 

Pemberiaan Suap kepada DPRD Kota 

Mojokerto terkait Perubahan APBD 2017 

untuk pengalihan anggaran pada Dinas 

PUPR Pemerintah Kota Mojokerto TA 2017 

WTP WTP WTP 

5 Bupati Jombang Menerima suap dana kapitasidari Plt 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Jombang  

WTP WTP WTP 

6 Bupati Mojokerto Penerimaan hadiah atau janji 

pembangunan menara telekomunikasi 

tahun 2015 serta fee dari proyek-proyek 

di lingkungan Pemkab Mojokerto, 

termasuk proyek pembangunan jalan di 
tahun 2015 

WTP WTP WTP 

7 Bupati Nganjuk 

 

Diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 2 

miliar dari dua rekanan diduga terkait 

mutasi dan promosi jabatan di Kabupaten 

Nganjuk, dan fee proyek yang dilakukan 

tahun 2016-2017. 

WTP WDP WTP 
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Tabel : Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jawa Timur 

dan opini LHP BPK 2015 – 2017. 

Berdasarkan catatan diatas, semakin menegaskan bahwa 8 dari 12 daerah 

di Jawa Timur yang mendapatkan opini WTP bukan menjadi alasan pemerintahan 

daerah tersebut bebas dari korupsi. Di sisi lain, temuan – temuan LHP BPK 

sepatutnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur.  

Jumlah Potensi 
Kerugian Negara 

2016 2017 

Rp 600-an Miliyar Rp 620-an Miliar 

Tabel: Potensi Kerugian Negara berasal dari LHP BPK 

Berdasarkan table di atas, terdapat kenaikan potensi kerugian negara  hasil aduit 

BPK dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal ini mengindikasikan tidak ada perbaikan 

yang signifikan dari pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

 Potret Malang Raya : Penyelesaian Masalah pada Temuan yang Berulang 

Berdasarkan ulasan dan temuan diatas menunjukkan bahwa potensi 

kerugian negara di Jawa Timur mendapatkan sejumlah catatan terutama 

pengulangan pada setiap temuan yang ada di 38 Kab/ Kota di Jawa Timur. Potret 

kerugian negara yang berulang tentu saja menandakan potensi korupsi di sebuah 

daerah. Hal tersebut terlihat pada tabel Temuan LHP BPK 2015 – 2016 yang 

menunjukkan fakta bahwa sejumlah temuan kerap berulang, antara lain :  (1) 

Pengadaan Barang dan Jasa; (2) Aset Daerah dan (3) Keuangan Daerah. Pada 

sejumlah penelitian terdahulu dan keterangan ahli menyampaikan bahwa 

rekomendasi BPK mengenai temuan berulang haruslah ditindaklanjuti.  

Berdasarkan catatan yang telah dibuat oleh MCW berdasarkan temuan di 

Malang Raya, berikut adalah sejumlah modus yang berulang di Malang Raya 

selama 2015 – 2017.  

 

8 Walikota Malang suap terkait pembahasan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 
Perubahan Pemkot Malang Tahun 

Anggaran 2015.  

WTP WTP WTP 

9 Bupati 

Tulungagung 

Dugaan penerimaan hadiah atau janji 

terkait pengadaan barang dan jasa di 

Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.  

WTP WDP WTP 

10 Walikota Blitar Dugaan penerimaan hadiah atau janji 

terkait pengadaan barang dan jasa di 

Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.  

WTP WTP WTP 

11 Walikota 
Pasuruan 

Dugaan penerimaan "fee“10 % ditambah 1 
persen untuk kelompok kerja (pokja) 

terkait proyek belanja modal gedung dan 

bangunan pengembangan Pusat Layanan 

Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di 

Pemkot Pasuruan dengan sumber dana 

APBD Tahun Anggaran 2018. 

WDP WTP WTP 

12 Bupati Malang Dugaan penerimaan suap terkait 

penyediaan sarana Dinas Pendidikan 

sebesar Rp 3,45 miliar dan menerima 

gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar 

WTP WTP WTP 
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Kota Malang 

No Modus Uraian Temuan Tahun* 

2015 2016 2017 

1 Aset 
Daerah 

Penatausahaan aset tetap belum memadai (dan 
belum optimal)  

ada ada Ada 

2 Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Paket pekerjaan Peningkatan Jalan 

mengalami kekurangan volume / tidak sesuai 

kontrak. 

 ada  Ada 

3 Pendapatan 

Daerah 

Masalah Retribusi Pasar yang tidak sesuai 

ketentuan  

ada ada Ada 

Pengelolaan Dana FKTP / Puskesmas belum 

optimal 

 ada Ada 

Kota Batu 

No Modus Uraian Temuan Tahun* 

2015 2016 2017 

1 Aset 
Daerah 

Pengelolaan (pencatatan) Aset Tetap belum 
sepenuhnya memadai. 

ada ada Ada 

2 Investasi & 

Perusahaan 

Daerah  

Penyertaan Modal dan Laba pada PDAM, Dana 

Bergulir Koperasi Belum sesuai Ketentuan dan 

Laba Agropolitan Televisi dan PT BWR belum 
disetorkan 

ada ada Ada 

3 Keuangan 

Daerah 

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu 

tidak disusun berdasarkan sistem akuntansi 

yang memadai 

ada ada  

4 Pendapatan 

Daerah 

Piutang Pajak 

a. Piutang Pajak pada Dinas Pendapatan 

Belum menunjukkan Nilai yang sebenarnya 
b. Terdapat Perbedaan pengakuan nilai 

piutang pajak hotel antara neraca dengan 

hasil konfirmasi senilai Rp. 879.345.223 

ada ada  

5 Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Pelaksanaan Paket Pekerjaan di Dinas PUCKTR 

dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 

Dinas PUPR (Blockoffice, meubelair, 
pembangunan GOR, LVRI, dll) bermasalah 

seperti keterlambatan, kekurangan volume, 

dan tidak sesuai kontrak 

ada ada Ada 

Kabupaten Malang 

No Modus Uraian Temuan Tahun* 

2015 2016 2017 

1 Aset 

Daerah 

Pengelolaan aset tetap belum tertib  ada Ada 

2 Honor dan 

Gaji 

Kelebihan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru ada  Ada 

3 Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Kekurangan Volume pada sejumlah paket 

pekerjaan di Dinas Pertanian dan Perkebunan, 

PU Bina Marga dan PU Cipta Karya,  

Kesehatan dan Rumah Sakit 

ada ada Ada 

4 Pendapatan 
Daerah 

Pendapatan Retribusi yang belum diterima oleh 
pendapatan daerah 

 ada ada 

*tanda (ada) berarti terdapat temuan pada LHP BPK tahun yang bersangkutan 

Berdasarkan penyajian data diatas ditemukan sejumlah temuan berulang 

pada wilayah Malang Raya terutama pada aset daerah, pendapatan daerah, dan 
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pengadaan barang dan jasa. Secara spesifik, penyelesaian masalah korupsi yang 

dapat bersumber dari hasil temuan BPK dapat ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, 

Aparat Penegak Hukum, bahkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.  

D. Tren Tuntutan dan Vonis Korupsi di Jawa Timur 

Selama tahun 2017 sampai tahun 2018 Malang Corruption Watch telah 

memantau trend dan vonis korupsi di Jawa Timur. pada tahun 2017 Terdapat  

sejumlah 288 perkara tindak pidana korupsi dengan 331 terdakwa di Pengadilan 

Negeri Tipikor Surabaya. Sedangkan sampai akhir November tahun 2018, perkara 

korupsi menurun menjadi 192 perkara dan 116 terdakwa di tahun 2018. 

Berdasarkan penelusuran MCW sampai akhir November 2018 melalui (Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara) SIPP Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dan 

Direktori Putusan serta informasi dari media, seluruh perkara di tahun 2017 telah 

diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Sedangkan di tahun 2018 masih 

113 perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. MCW hanya 

membatasi pada Pengadilan Tingkat pertama. 

 

E.   

F.  

G.  

Tabel: Rata-rata tuntutan dan Vonis 

Kategori 
Putusan 

Jumlah 
Terdakwa 
2017 

Prosentase 
2017 

Jumlah 
Terdakwa 
2018 

Prosentase 
2018 

Ringan (<1 
tahun) 

11 3% 2 1% 

Ringan (1-2 
tahun) 

204 62% 73 2% 

Ringan (2-4 
tahun) 

67 20% 26 63% 

Sedang (>4-10 

tahun) 

24 7% 13 22% 

Berat (> 10 
tahun) 

0 0% 1 11% 

Bebas / Lepas 4 1% 1 1% 

Tidak 
Teridentifikasi 

21 6% 0 0 

Total 331 100% 116 100% 

Tabel: Sebaran Kategori Vonis Perkara Korupsi 2017 dan 2018 

 

No Tahun Rata-rata 
Tuntutan 

Rata-Rata 
Vonis 

1 2017 3 tahun 1 
bulan 

2 tahun 1 
bulan 

2 2018 3 tahun 1 
bulan 

2 tahun 3 
bulan 
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Jika merujuk pada table vonis perkara, maka vonis sebagian besar masuk dalam 

kateogori ringan yaitu sebesar 61%, sedangkan kategori sedang sebanyak 22%, 

kategori berat sebesar 1% bahkan terdapt 1% yang masuk kedalam kategori 

bebas/lepas. 

Table: Sebaran Pidana Denda tahun 2017-2018 

Total terdakwa dari 113 perkara di tahun 2018 sebanyak 116 terdakwa, dengan 

total pidana denda Rp 1.007.617.000.000,00.  

No Pasal UU Tipikor Jumlah tahun 2017 Jumlah tahun 
2018 

1 Pasal 2 37 15 

2 Pasal 3 236 58 

3 pasal 5 ayat 1 
huruf a 

9 7 

4 Pasal 5 ayat 1 
huruf b 

1 2 

5 Pasal 5 ayat 2 5 1 

6 Pasal 9  1 

7 Pasal 11 36 19 

8 Pasal 12 huruf a 2 4 

9 Pasal 12 huruf b 4 2 

10 Pasal 12 huruf e 1 1 

11 Pasal 12 A 1 2 

Tabel: Pasal yang paling banyak digunakan 

Pasal yang paling banyak digunakan adalah pasal 3 yaitu penyalahguunaan 

wewenang, selanjutny ada pasal 2 yaitu perbuatan melawan hukum. Dua pasal 

tersebut merupakan pasal yang seringkali diidentikan dengan pasal sampah. 

Karena sebagian besar delik korupsi menggunakan pasal ini. yang menarik adalah 

pasal berikutnya yang juga sering digunakan adalah pasa 11 dimana pasal ini 

berkaitan dengan peneriimaan hadiah atau janji. 

0

50

100

150

200

250

0 - < 50 juta 50 -100 juta >100 - 150
juta

200 - 250 juta 250 juta lebih Tidak
dikenakan

denda

Tidak
teridentifikasi

Pidana Denda

2017 2018
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2018 
DPRD 

2 

Pemda 37 

BPN 2 

BUMD/BUMN 12 

Swasta 24 

Desa 25 

Kepala Daerah 5 

Perbankan 3 

RS 1 

KPU 1 

Guru 1 

tidak teridentifikasi 3 

 
116 

Tabel: tingkat Korupsi berdasarkan Profesi 

Korupsi terbanyak dilakukan oleh ASN, selanjutnya dilakukan oleh Swasta  dan 

Kepala Desa sekalgus Perangkatnya. 
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II 

Korupsi Malang Raya 

“Gurita Korupsi di Malang Raya” 

 

 

Tahun 2017-2018 menjadi tahun kelam sekaligus tahun baik. Dikatakan sebagai 

tahun kelam karena 3 (tiga) kepala daerah di Malang Raya dan 41 DPRD di Kota 

Malang telah terjerembab dalam kubangan korupsi. Koruptor telah mencederai 

citra baik sekaligus memberikan rasa malu bagi publik malang raya. Sedangkan 

dikatakan sebagai tahun baik karena telah ada upaya serius dari KPK untuk 

melakukan pemberantasan korupsi, mengungkap penyakit kronis yang sudah lama 

tidak dapat diungkap oleh aparat penegak hukum di daerah. 

A. Korupsi di Kota Batu 

1) Menyelami Kasus Korupsi Walikota Batu (ER) 

Kasus korupsi yang menjerat mantan WaliKota Batu pada tahun 2017 lalu, 

ternyata masih menyisahkan tabir. Dimana, kasus tersebut tidak berhenti pada 

praktik suap pengadaan meubelair yang melibatkan Kepala Bagian Unit 

Layanan dan Pengadaan (ULP) Edy Setiawan dan seorang Filipus Djap saja, 

akan tetapi jika didalami lebih jauh, kasus tersebut berpotensi memunculkan 

berbagai dugaan lainnya. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan 

bahwa ada berbagai dugaan korupsi lain yang dilakukan oleh Mantan WaliKota 

Batu selama menjabat.  

Salah satunya adalah, dugaan kerelibatan Edy Rumpoko dalam 

menghimpun sejumlah dana untuk kepentingan Kampanye Isterinya (DR) pada 

saat Pilkada Kota Batu tahun 2017 lalu. Bahwa dalam kesaksian EDY 

SETIAWAN dalam perkara EDY RUMPOKO disebutkan, dirinya pernah 

diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang dirumahnya YUSUF 

(seorang pengusaha) dengan jumlah uang sebesar 5 Milliyar untuk kepentingan 

Kampanye. Sehingga patut diduga bahwa Uang tersebut diberikan berkaitan 

dengan kompensasi terhadap sejumlah proyek pengadaan barang dan Jasa 

yang telah dikerjakan oleh YUSUF, baik yang telah dikerjakan selama Edy 

Rumpoko menjabat ataupun berbagai proyek yang dianggarkan selama 

Kepemimpinan Dewanti Rumpoko (Sumber: Putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Jawa Timur).  

Kesaksian Edy Setiawan harus didalami secara serius oleh KPK. apalagi 

kesaksian tersebut berkaitan dengan aliran dana yang diduga digunakan untuk 

kepentingan pemenangan DR sebagai walikota Batu sekarang. KPK 

bertanggungjawab untuk membuktikan apakah benar kesaksian yang 

disampaikan oleh Edy setiawan. 

 

2) Dugaan Korupsi lainnya 

Nama Kasus Deskripsi Singkat Sumber 
Perkembangan 
2017 

Perkembangan 
2018 

Korupsi PT BWR 

Kota Batu 

Terdapat sejumlah dana 

yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan 

dalam pemberian pinjaman 

Temuan 

MCW 

 

1 Terpidana telah 

divonis. Terdapat 

dugaan keterlibatan 

pihak lain yang 

Telah 

disampaikan 

kepada 

Kejaksaan 
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menggunakan dana PT BWR belum diproses oleh 

penegak Hukum 

Negeri Kota Batu  

 

Pemberian 

keringanan pajak 

JTP Group 

Terdapat dugaan perbuatan 
melawan hukum dalam 

pemberian keringanan pajak 

oleh eks Walikota Batu 

kepada beberapa 

perusahaan yang tergabung 

dalam jatim park grup. 

Temuan 

MCW 

 

Beberapa Kali telah 
disampaikan, 

namun tidak ada 

tindak lanjut dari 

penegak hukum 

MCW terus 
berupaya 

mendorong agak 

Kejaksaan 

Negeri Kota Batu 

Memproses 

Kasus ini  

Dugaan 

Maladministrasi 

Pada Penerbitan 

Izin Predator Fun 

Park 

Izin beroperasinya predator 
fun park diduga 

maladministratif karena 

tidak dilengkapi dengan 

dokumen-dokumen yang 

seharusnya ada. 

Temuan 

MCW 

Sudah disampaikan 
ke Penegak hukum 

MCW terus 
berupaya 

mendorong agar 

penegak hukum 

Memproses 

Kasus ini 

Korupsi 

Roadshow 

Shining Batu 

pengadaan jasa yang 
dilakukan berlawanan 

dengan hukum dalam 

pelaksanaan shining batu 

investment di Kalimantan 

Temuan 

MCW 

3 tersangka telah 
divonis, Dugaan 

Tersangka lain 

Belum ada tindak 

lanjut 

MCW terus 
berupaya 

mendorong agar 

penegak hukum 

Memproses 

Kasus ini 

Dugaan Korupsi 

Tukar Guling 

Lahan Dadaprejo 

Terdapat proses tukar guling 

yang tidak sesuai ketentuan 

Temuan 

MCW 

Belum ada 

perkembangan 
penegak hukum, 

meskipun telah 

berulang kali 

disampaikan 

kepada kepolisian 
kota batu 

MCW terus 

berupaya 
mendorong agar 

penegak hukum 

Memproses 

Kasus ini 

Pembangunan 

Pasar Sayur Kota 

Batu 

Adanya Kekurangan Volume 

dalam pengerjaan Proyek. 

Termasuk ditemukan hasil 

pembangunan yang sudah 

rusak 

Temuan 

MCW 

- - 

 

Pada tahun 2018 kinerja Aparat Penegak Hukum terutama Kepolisian Kota 

Batu dalam melakukan pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan harapan. 

MCW mencatat kepolisian Kota Batu tidak pernah melakukan publikasi 

terhadap kasus korupsi yang ditanganinya, selain OTT bersama TIM SABER 

PUNGLI  yang dilakukan kepada salah satu pejabat pemkot Batu. OTT tersebut 

juga menimbulkan tanda tanya besar, karena pasca OTT oknum pejabat 

tersebut dilepaskan oleh Polres Kota Batu. Kasus ini sekarang ditangani oleh 

Polda Jawa Timur. 

Disisi lain, Kejaksaan Kota Batu telah menangani sejumlah kasus. Mulai 

dari kasus korupsi pengadaan buku, reklame dan anggaran Desa. Sayangnya 

dua lembaga penagak hukum ini sama sama tidak melakukan pemberantasan 

terhadap dugaan tindak pidana korupsi besar di Kota Batu. 

 

B. Korupsi di Kota Malang 

1) Cerita dibalik Persidangan Korupsi P-APBD dan ditahannya Walikota dan 

41 DPRD Kota Malang 

Sidang Korupsi terhadap Walikota dan 41 DPRD Kota Malang telah 

memperlihatkan sejumlah fakta-fakta baru di persidangan. Sejumlah saksi 

yang didatangkan KPK dihadapan pengadilan menyampaikan keterangan 
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terkait dengan adanya dugaan korupsi lain yang dilakukan baik itu oleh pihak 

legislatif mapun eksekutif.  

Beberapa fakta yang terungkap diantaranya adalah: 

 Bahwa sebelum P-APBD 2015 telah diduga juga terjadi suap 

penetapan APBD murni 2015. 

 Bahwa muncul istilah uang sampah yang juga digunakan sebagai 

kode pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

 Bahwa terungkap suap anggaran tersebut juga terkait dengan adanya 

sejumlah proyek proyek yang mangkrak 

 Terdapat beberapa oknum yang belum diproses lebih lanjut oleh KPK, 

padahal jelas sekali disebutkan dalam putusan pengadilan adanya 

keterlibatan dari sejumlah pihak. 

KPK tentu berkewajiban untuk mendalami setiap penyataan yang 

disampaikan oleh saksi. Sehingga kasus tersebut dapat semakin jelas. 

 

2) Dugaan Korupsi lainnya 

 

Nama Kasus Deskripsi Sumber Perkembangan 2017 
Perkembangan 

2018 

Dugaan Korupsi 

Pembebasan 
Lahan UIN 

 

Adanya dugaan 

penyalahgunaan dana 
pembebasan lahan UIN 

Kampus 3 

Pengaduan 

Ditangani oleh kejari 

Malang. Dan sudah 

ada terpidana 

Munculnya SP3 

atas nama (IS). 

Adanya jumlah 

Perbedaan hal 

putusan yang 
diterima kejaksaan 

dengan yang ada 

di Website 

Mahkamah Agung 

Dugaan Korupsi 
Jembatan 

Kedungkandang 

Terdapat perbuatan 

melawan hukum dalam 
proses pemilihan 

rekanan dan 

pengerjaan proyek 

Temuan 

MCW 

Ditangani Oleh 

Kepolisian 

Masih ditangani 

oleh Kepolisian. 
Akan tetapi belum 

ada kejelasan lagi 

terkait dengan 

statusnya 

Dugaan Korupsi 

Pengadaan Lahan 
RSUD Kota 

Malang 

 

Terdapat dugaan 

markup harga dalam 
proses Pengadaan 

Lahan RSUD Kota 

Malang 

 

Temuan 

MCW 

Kejaksaan 

menghentikan 

penyelidikan karena 
menganggap proses 

Pengadaan telah 

dilaksanakan sesuai 

aturan 

Disampaikan 

kepada KPK 

Dugaan Korupsi 
Penggandaan 

Buku Kurikulum 

2013 di 

PPPPTKBOE 

Terdapat dugaan 

penggelembungan 
harga dalam proses 

penggandaan buku 

kurikulum 2013 di 

PPPPTK BOE 

 

Pengaduan Ditangani oleh polres  

Ditangani 

kejaksaan. 
Telah Ada putusan 

bersalah terhadap 

beberapa pihak 

P4TK 

Dugaan Korupsi 

Proyek 
Pembangunan 

Drainase Jl. Tidar 

dan bondowoso-

kalimetro 

Terdapat putusan 

sengketa perdata 
antara pihak pemkot 

dan kontraktor. Jalan 

diatas Proyek sempat 

amblas. 

Temuan 

MCW 

Belum ada tindak 

lanjut dari penegak 

hukum 

Belum ada tindak 

lanjut dari penegak 
hukum 
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Dugaan Korupsi 
Kendaraan Dinas 

Pada 4 SKPD 

Terdapat 56 Kendaraan 
dinas yang tidak 

terdeteksi 

keberadaannya 

Temuan 

MCW 

Telah disampaikan 

kepada pihak 
kepolisian, namun 

belum ada 

perkembangan. 

MCW terus 

berupaya 
mendorong agar 

penegak hukum 

Memproses Kasus 

ini 

Korupsi Lab 
FMIPA UM 

Penyalahgunaan 
Anggaran peralatan 

Lab FMIPA Um 

Pengaduan 
Ditangani oleh 
Kejaksaan  

Terdapat sejumlah 

pihak yang belum 

diproses oleh 
Kejaksaan, teruma 

actor 

intelektualnya 

 

Pada tahun 2018 kinerja Aparat Penegak Hukum terutama Kepolisian Kota 

Malang dalam melakukan pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan 

harapan. MCW mencatat Polres Kota Malang tidak pernah melakukan publikasi 

terhadap kasus korupsi yang ditanganinya. Beberapa kasus korupsi yang telah 

disampaikan oleh MCW justru berjalan ditempat. Misalnya daugaan Korupsi 

Jembatan Kedungkandang. 

Disisi lain, Kejaksaan Kota Malang telah menangani sejumlah kasus. Mulai 

dari kasus korupsi retbribusi parkir, pengembangan kasus korupsi Lab M. 

Sayangnya dua lembaga penegak hukum ini sama sama tidak melakukan 

pemberantasan terhadap dugaan tindak pidana korupsi besar di Kota Malang. 

 

C. Korupsi di Kabupaten Malang 

1) Mendalami dugaan Korupsi DAK yang melibatkan Bupati Malang (RK) 

Hasil suap yang diterima tersangka RK digunakan untuk membayar hutang 

dana kampanye pada pencalonan dirinya sebagai Bupati Malang periode 2010-

2015. Sementara AM mendapatkan uang suap dari fee beberapa proyek di 

Dinas Pendidikan yang diberikan oleh kontraktor pemenang proyek. Suap yang 

diberikan tersangka AM diduga bertujuan menggerakkan tersangka RK 

bersama-sama dengan mantan tim sukses untuk mengkondisikan atau 

mengatur pemenang pada proses lelang pengadaan barang dan jasa secara 

elektronik (e-procurement). 

Anggaran DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memang cukup 

besar, dan hal tersebut tentu menjadi lahan basah bagi para koruptor. Berikut 

adalah Realisasi DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang: 

 

No Tahun Realisasi (DAK) 

1 2010 Rp88.658.700.000 

2 2011 Rp108.468.200.000 

3 2012 Rp118.237.360.000 

4 2013 Rp112.312.350.000 

5 2014 Rp130.050.580.000 

6 2015 Rp153.350.440.000 

7 2016 Rp468.164.701.980 

8 2017 Rp506.688.726.785 

Sumber: LHP BPK, diolah MCW. 

Dari table diatas, dapat kita lihat adanya tren peningkatan DAK dari tahun 

2010-2017. Kenaikan drastis terjadi pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 
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2016 dan 2017. Anggaran DAK tersebut, digunakan untuk berbagai program 

dan kegiatan. Kegiatan yang menjadi perhatian MCW adalah Pengadaan Barang 

dan Jasa (PBJ). PBJ seringkali menjadi ajang korupsi di beberapa daerah. Hal 

itu terlihat dari banyaknya kasus Korupsi sektor PBJ yang ditangani KPK, yaitu 

sepertiga dari jumlah kasus sampai tahun 2017. 

Pada tahun 2011-2013, terdapat beberapa proyek DAK (beberapa ditambah 

Dana Pendamping) yang melalui proses secara elektronik (e-procurement) di 

Dinas Pendidikan. Diantaranya yang terbesar adalah sebagai berikut: 

N

o 
Proyek Penyedia Nilai Kontrak 

Tahun 

1 

Pengadaan Buku Pengayaan, Buku 
Referensi Dan Buku Panduan Pendidik 

Smp/Smplb Cv. Adikersa Rp12,232,346,500 

2011 

2 

Pengadaan Buku Pengayaan, Buku 

Referensi Dan Buku Panduan Pendidik 

Sd/Sdlb Cv. Sawunggaling Rp8,930,000,000 

2011 

3 

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, 

Sarana Penunjang Pembelajaran Dan 

Sarana Tik Penunjang Perpustakaan 
Elektronik Dan Multimedia Interaktif 

Pembelajaran Sd/Sdlb 

Cv. Kartika Fajar 

Utama Rp7,952,776,000 

2011 

4 

Pengadaan Peralatan Pendidikan Smp 

(Alat Lab. Bahasa, Alat Lab. Ipa, Alat 

Peraga Matematika, Alat Peraga Ips, Alat 

Olah Raga Dan Alat Kesenian) Cv Karya Mandiri Rp7,050,000,000 

2011 

5 
Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru 
Smp/Smplb 

Panderman Dwi 
Jaya Rp1,443,600,000 

2011 

Sumber: LPSE Kabupaten Malang dan opentender.net, diolah MCW. 

Dari table di atas, dapat kita lihat bahwa lima proyek DAK terbesar pada 

masing-masing tahun didominasi oleh Pengadaan Buku dan Alat Peraga. Hal 

ini sesuai dengan rilis KPK bahwa korupsi RK dan AM terkait dengan 

pengadaan buku dan alat peraga. Selain buku dan alat peraga, pada kurun 

waktu 2011-2013 terdapat banyak pengadaan bersumber DAK dengan jenis 

pekerjaan konstruksi yang di lelang secara elektronik. Pada tahun 2011, 

terdapat 327 Pengadaan bersumber DAK dengan jenis konstruksi 

(rehabilitasi/pembangunan) dengan total sekitar Rp 67 M. Ditambah lagi, 

tahun-tahun setelahnya yang bersumber bukan dari DAK. 

 

2) Dugaan Korupsi lainnya 

Nama Kasus Deskripsi Sumber 
Perkembangan 

2017 

Perkembangan 

2018 

Dugaan 

Maladministrasi 

Pada Penerbitan 
Izin Tambang di 

Kab Malang 

Penerbitan atas 2 Izin 

Pertambangan Rakyat di 

Kabupaten Malang diduga 
Maladministrasi karena tidak 

berada pada wilayah yang 

diperbolehkan melakukan 

pertambangan 

Pengaduan 
Telah 
disampaikan ke 

KPK 

Telah 

disampaikan ke 

KPK 

Dugaan Korupsi 

Pasar Modern 
Sumedang 

Terdapat Kekurangan volume 

dalam pengerjaan pasar 
sumedang 

Temuan 

MCW 
 

Tidak ada 

tindak 
lanjut Penegak 

Hukum 

Kepolisian 

Melakukan 
Pendalaman 
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Tukar Guling 

Aset Pemkab 
Malang 

Tukarguling antara Pemkab 

dengan Pihak ketiga tidak 
didasarkan pada aturan 

Temuan 

MCW 
- 

Telah 

disampaikan 
kepada publik 

Pembangunan 

Jalan dan 

Jembatan 2015-
2017 

Pengerjaan Jalan yang 

kekurangan volume dan 

spesifikasi 
Temuan 

- Disampaikan 

kepada 

Kepolisian  

Pengadaan 

Bawang Merah 

Permainan dalam proses 

pengadaan 
Temuan 

Sudah pernah 

diperiksa oleh 

kepolisian Kab 

Malang 

- 

Dana Kapitasi Penyalahgunaan dana Kapitasi  

Pengaduan 

- Ditangani oleh 

TIM Saber 
Pungli Polda 

Jatim 
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III 

ANGGARAN PUBLIK 

“Potret Pengelolaan APBD 2018 di Malang Raya” 

 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD juga berisi program-program 

pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun 

dalam praktiknya, pengelolaan APBD seringkali disalahgunakan oleh kelompok-

kelompok tertentu. Baik itu di internal pemerintah daerah mapun di internal 

DPRD. Anggaran Daerah (APBD) merupakan instrument fundamental dalam 

menjalankan roda peerintahan daerah. selain tujuan dan fungsinya yang strategis, 

pengelola Anggaran yang partisipatif, efektifitas dan efeisensi berdasarkan aturan 

main juga sangat menentukan kualitas dokumen APBD. Mekanisme integrasi 

penting dilakukan untuk memastikan setiap tahapan dalam pengelolaan anggaran 

dapat berjalan secara teratur dan berkesinambungan. baik pada tahap 

perencanaan, pembahsa, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi, akan lebih mudah 

dikontrol dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Konsekuensi yang pasti 

terjadi manakala mekanisme itu tidak dijalankan secara maksimal adalah, 

munculnya berbagai persoalan yang cenderung mangarah pada perbuatan korupsi. 

tidak hanya terjadi pada tahapan pelaksanaan, akan tetapi yang rawan justeru 

dimulai dari perencanaan. mislanya, kecurangan Budgetary slack, program 

Pesanan, obralan proyek, bahkan tawar menawar menjadi modus umum dalam 

siklus korupsi anggaran daerah. 

A. Catatan Terhadap Pengelolaan APBD di Malang Raya 

1) Kota Batu 

Pada konteks daerah, pengelolaan APBD Kota Batu hampir tidak alpa dari 

berbagai persoalan di atas. setidaknya, dalam monitoring dan advokasi MCW 

selama satu tahun belakangan (2018), setidaknya ditemukan beberapa 

persolan mendasar pada kebijakan anggaran seperti, penyusunan anggaran 

non-partisipatif, komposisi belanja dan pendapatan kecil, serapannya yang 

minim, dan mekanisme PAK Yang Molor.  

No Uraian APBD 2017 APBD 2018 KUAPPAS 2019 

A. Pendapatan Rp 822.180.107.664 Rp 865.672.007.077 Rp 938.572.495.153 

1. PAD Rp 124.057.978.289 Rp 145.865.571.206 Rp 145.501.947.458 

 Pajak Daerah Rp 101.325.000.000 Rp 106.116.664.136 Rp 155.500.000.000 

 Retribusi 

Daerah 

Rp 7.639.973.392 Rp 7.639.973.391 Rp 9.537.225.225 

 Hasil 

pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yg 

dipisahkan 

Rp 2.152.462.133 Rp 2.360.797.996 Rp 3.473.777.873 

 Lain-lain PAD 

yang sah 

Rp 12.940.542.765 Rp 29.748.135.638 Rp 16.990.914.896 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah
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2. Dana 

Perimbangan 

Rp 627.807.267.000 Rp 628.968.398.000 Rp 678.754.817.707 

3. Lain-lain 

pendapatan 

yang sah 

Rp 70.314.862.375 Rp 140.877.067.871 Rp 114.315.729.988 

4. Belanja 

Langsung 

Rp 415.798.354.397 Rp 454.416.669.447 Rp 482.602.003.986 

5. Belanja tidak 

langsung 

Rp 429.014.767.575 Rp 480.778.233.582 Rp 440.325.828.634 

Tabel: Postur APBD Kota Batu 2017-2019. Sumber: dokumen APBD dan KUAPPAS 

 

Berikut Catatan atas APBD kota Batu:  

Pertama, Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun KUAPPAS 2019 

terlihat jauh lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan, yaitu PAD 

hanya sebesar 145 Miliar sedangkan dana perimbangan sebesar Rp 678 Miliar. 

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan mengingat Kota Batu memiliki 

Potensi Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar. Kedua, terjadi penerunan 

jumlah Target dan Relalisasi APBD 2018 dengan KUAPPAS 2019 yaitu sebesar 

350 juta. Ketiga, tidak adanya kenaikan yang signifikan dari target dan 

realisasi pendapatan asli daerah sektor retribusi daerah dan cenderung sangat 

kecil. Padahal potensi dari sektor retribusi daerah sangatlah besar. Misalnya 

terkait dengan retribusi parkir di Kota Batu. 

 

2) Kota Malang 

Tabel: Postur APBD Kota Malang 2017-2019. Sumber: dokumen APBD dan RAPBD 

Kota Malang 

Catatan terhadap P-APBD 2018 

 Target Retribusi Daerah Jauh dari Potensi yang ada 

Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sampai saat ini pun 

pemerintah belum bisa memaksimalkan upayanya dalam memperoleh hasil 

retribusi sesuai dengan potensi yang tersedia. Pemerintah hanya 

menargetkan pendapatan dari sektor retribusi sebesar 48,1 M dan ini hanya 

naik 1,7 M dari target pendapatan di awal tahun 2018. Padahal berdasarkan 

riset yang dilakukan MCW, dari sektor retribusi parkir saja pemerintah bisa 

memperoleh sebesar 216 M per tahun, belum ditambah dari retribusi 

daerah lainnya yang seharusnya lebih besar dari angka tersebut.Sedangkan 

untuk pajak daerah, pemerintah hanya menargetkan kenaikan 25M. Jika di 

hitung dari pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan harusnya lebih dari 

400M 

3) N

o 

Uraian APBD 2017 APBD 2018 RAPBD 2019 

A Pendapatan Daerah 1.782.034.511.750 1.964.509.407.190 1.894.550.537.125 

1 PAD 409.473.763.215 486.330.772.375 529.159.877.168 

2 Dana Perimbangan 1.195.209.865.321 1.427.708.691.950 1.085.923.914.447 

3 Lain-lain Pendapatan 

Yang sah 

177.350.883.214 335.469.942.865 279.644.745.510 

B Belanja 1.814.588.109.460 2.063.184.731.617 2.001.442.545.320 

1 Belanja Tidak langsung 842.699.999.460 920.075.736.401 936.748.887.270 

2 Belanja Langsung 971.888.110.000 1.143.108.995.216 1.064693.658.050 
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 Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Naik 2,7 M 

Tidak hanya pembelian kendaraan dinas, pemerintah juga memanfaatkan 

moment P-APBD 2018 sebagai cara untuk meningkatkan anggaran rapat 

dan jalan-jalan internal pemerintah. Pada APBD 2018 anggaran untuk rapat 

koordinasi dan perjalanan dinas mencapai 14 M, dan perubahannya 

mecapai 16 M, sedangkan selisihnya mecapai 2,7 M. Hal ini menunjukkan 

bahwa sikap pemerintah belum sepenuhnya memprioritaskan kebutuhan 

masyarakat.  

 Pengadaan Kendaraan Dinas bertambah 26 M 

Tambahan anggaran untuk kendaraan dinas ini menunjukkan bahwa 

pemerintah sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak 

anggaran-aggaran yang diinginkan rakyat. Sebelum P-APBD 2018, 

pemerintah hanya menganggarkan 6,8 M untuk kendaraan dinas, akan 

tetapi moment P-APBD 2018 nampaknya digunakan untuk Pemerintah 

menambah slot anggaran sebesar 32M untuk pembelian kendaraan dinas. 

Berdasarkan audit BPK tahun 2014 terdapat kendaraan dinas yang hilang, 

dan hingga saat ini proses penaganannya belum selesai. Sehingga tidak 

seharusnya Pemerintah kembali menganggarkan pengadaan kendaraan 

dinas pada P-APBD tahun ini. Berikut data pengadaan kendaraan dinas di 

dalam KUA-PPAS P-APBD 2018. 

 

4) Kabupaten Malang 

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah bisa dilihat dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah 

mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, 

mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi 

fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Kabupaten Malang 2019, Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang 

mencapai  3 (tiga) Triliyun lebih sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

hanya sekitar 500 Milyar. Besaran PAD sangat jauh dengan jumlah Pendapatan 

yang bersumber dari Dana Perimbangan yaitu sekitar 2,5 Triliyun. Berikut 

adalah rincian Pendapatan Kabupaten Malang pada RAPBD 2019: 

 

URAIAN R-APBD 2019 

PENDAPATAN 3,679,833,508,343.36 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 514,502,431,744.36 

Hasil Pajak Daerah 215,661,875,000.00 

Hasil Retribusi Daerah  36,415,211,496.00 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17,859,333,548.34 

Lain-lain PAD yang Sah 244,566,011,700.02 

DANA PERIMBANGAN 2,421,598,315,000.00 

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 168,158,088,000.00 

Dana Alokasi Umum 1,665,195,901,000.00 

Dana Alokasi Khusus 588,244,326,000.00 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 743,732,761,599.00 

Pendapatan Hibah 185,678,600,000.00 
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Dana Darurat   

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

243,838,853,599.00 

Dana Penyesuauan dan Otonomi Khusus 314,215,308,000.00 

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya 

0.00 

Sumber: Dokumen RAPBD Kabupaten Malang tahu 2019 

Jumlah PAD dari tahun ke tahun juga cenderung stagnan. Tidak ada 

kenaikan berarti menunjukkan kemalasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 

kekayaan daerah. Berikut adalah grafik besaran PAD dari tahun 2017: 

Grafik Anggaran Pendapatan dan PAD 

 
Sumber:Dokumen APBD, RAPBD dan LHP BPK, diolah MCW 

 Berdasarkan grafik di atas, terlihat selisih antara Pendapatan dan PAD 

cukup besar. Selain itu, besaran Pendapatan dan PAD sejak tahun 2016 tidak 

mengalami kenaikan cukup berarti. Bahkan anggaran PAD 2018 turun pada 

kisaran 500 M, padahal realisasi tahun 2017 sudah melebihi 500 M. 

 Menurut pengamatan Malang Corruption Watch (MCW), rendahnya PAD 

Kabupaten Malang dari tahun ke tahun bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa 

kebocoran PAD yang seharusnya bisa dimaksimalkan Pemerintah Kabupaten 

Malang (Pemkab). Berikut adalah beberapa kebocoran PAD Pemkab Malang: 

 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rendah 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah penyumbang PAD terendah 

kedua di atas Pajak Sarang Burung Wallet. Sejak tahun 2015, target 

Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan stagnan di angka 600 

Juta.  Padahal, sejak tahun 2015 realisasinya melebihi 600 Juta. Bahkan pada 

tahun 2016, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai 900 

juta lebih.  

 -

 500,000,000,000.00

 1,000,000,000,000.00

 1,500,000,000,000.00

 2,000,000,000,000.00

 2,500,000,000,000.00
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 BUMD Rugi, Penyertaan Modal Tidak Berkontribusi ke Daerah 

Secara umum, Pemerintah Kabupaten telah memberikan penyertaan modal 

kepada beberapa perusahaan, baik perusahaan milik swasta maupun milik 

daerah. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2017, kontribusi BUMD yang diberikan 

investasi oleh Pemkab Malang menunjukkan angka yang memprihatinkan.  

Berikut adalah rincian Pendapatan yang diperoleh dari hasil penyertaan 

modal Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tiga tahun terakhir:  

NO NAMA BUMD REALISASI 2015 REALISASI 2016 REALISASI 2017 

1 PDAM KAB MALANG 7,467,995,748.00  2,952,703,509.00  4,044,418,697.00  

2 PD JASA YASA 255,738,763.50  223,501,137.44  301,049,045.00  

3 PT BANK JATIM 10,617,179,727.70  10,906,324,135.00  11,068,650,819.80  

4 

PT BPR ARTHA 

KANJURUHAN -    211,753,403.00  403,785,080.00  

 

JUMLAH 18,340,914,239.20  14,294,282,184.44  15,817,903,641.80  

Sumber: LHP BPK, diolah MCW 

 PDAM 

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang, yang dengan 

nilai investasi 137,5 Miliar hanya bisa menyumbang 21,9 Miliar terhadap 

PAD dalam 8 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten 

Malang memberikan penyertaan modal kepada PDAM Kab. Malang sebesar 

60 Milyar. Bahkan jika diakumulasi sejak awal PDAM didirikan, penyertaan 

modal Pemkab Malang sebesar Rp 137.599.409.698. Sayangnya, PDAM tidak 

banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Malang. Dalam 2 

tahun terakhir, PDAM hanya memberikan 6,9 Miliar ke Pemkab Malang. 

Bahkan dalam 8 tahun terakhir, PDAM hanya memberikan 21,9 Miliar dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tahun Nominal 

2016 2.952.703.509  

2017 4.044.418.697  

 TOTAL 21.922.408.054  

 Rata-rata 2.740.301.007  

Sumber: LHP BPK, diolah MCW 

 PT Kigumas 

PT Kigumas yang dahulu juga diberikan investasi sebesar 27,2 Miliar justru 

tidak menghasilkan PAD sedikitpun. PT Kigumas (Kawasan Industri Gula 

Masyarakat) didirikan sejak tahun 2001. Dibangun dengan tujuan untuk 

menampung hasil panen tebu petani Kabupaten Malang dan tentu diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas petani. Namun, kenyataannya tidak berjalan 

dengan maksimal.  

Tidak hanya pemberian penyertaan modal, PT Kigumas juga memperoleh 

pinjaman dari Pemkab Malang sebesar 1 Miliar di tahun 2004. Berikut 

rinciannya: 
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Piutang PT Kigumas 

No Uraian  Tanggal   Nominal  

1 

Pinjaman Keuangan Tahap I (Berita 

Acara No. 900/962/421.021/2004) 24-Jun-04 

       

375.000.000  

2 

Pinjaman Keuangan Tahap II 

(Berita Acara No. 

900/1083/421.033/2004) 03-Agt-04 

       

312.500.000  

3 

Pinjaman keuangan Tahap III 

(Berita Acara No. 

900/1195/421.033/2004) 08-Sep-04 

       

312.500.000  

TOTAL    1.000.000.000  

Sumber: LHP BPK, diolah MCW 

Atas investasi dan pemberian piutang kepada PT Kigumas, nyatanya tidak 

banyak memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Malang. 

Bahkan mengalami kerugian dan sudah tidak beroperasi sejak tahun 2010. 

Bangunan PT Kigumas yang berdiri diatas lahan milik KUD Gondanglegi juga 

sudah banyak yang berkarat dan tidak layak. 

 PD Jasa Yasa dan PT BPR Artha Kanjuruhan 

Nilai investasi Pemkab kepada PD Jasa Yasa hingga 2017 sebesar 10,3 Miliar 

hanya menyumbang Rp 973 juta sejak 2010-2017. Pun serupa dengan PT BPR 

Artha Kanjuruhan yang hanya menyumbang 864 juta, padahal investasi sudah 

diberikan sebesar 9 Miliar. Investasi ke dua perusahaan ini perlu dicermati. 

 

Penyertaan modal yang tidak berkontribusi positif ke Pendapatan Daerah 

perlu dievaluasi dengan serius, yakni kepada PDAM, PD Jasa Yasa, PT BPR 

Artha Kanjuruhan,  serta PT Kigumas. 

B. Catatan Pelayanan Publik di Malang Raya 

1) Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara tanpa terkecuali. Hal itu 

dipertegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 

Pasal 31, yaitu ayat (1)  “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 

Hak warga Negara untuk mendapat Pendidikan yang layak berarti menjadi 

kewajiban Pemerintah untuk melaksanakannya. Dalam  ayat (2)  Setiap warga 

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah  wajib 

membiayainya. Namun, hak mendapat jaminan pendidikan yang layak belum 

terpenuhi di Kabupaten Malang. Berikut adalah beberapa permasalahan: 

 Kota Malang 

Proses peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kota Malang masih 

belum menjadikan masyarakat subjek utama dalam mengembangkan 

pendidikan. Keberadaan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan telah 

diwakili oleh adanya komite sekolah. Sesuai permendikbud No 75 tahun 

2016, komite sekolah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Beberapa fungsi tersebut, antara 

lain: memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, mengontrol, dan 
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mediator antara masyarakat dengan pemberi layanan. Namun, fungsi 

tersebut tidak berjalan secara maksimal. 

Pada tahun 2018, MCW fokus melakukan pemantau pelayanan 

pendidikan melalui peran dan fungsi komite sekolah. Berdasarkan hasil 

monitoring yang dilakukan oleh MCW berbagai permasalahan pelayanan 

pendidikan tidak berjalan maksimal dikarenakan sebagai berikut: 

a. Keterlibatan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat tidak 

dilibatkan secara aktif dan substansial dalam penyusunan 

RKAS/RAPBS. Sehingga dalam penyusunan kebutuhan sekolah tidak 

melibatkan peran serta masyarakat.  

b. Manajemen berbasis sekolah yang seharusnya sudah dapat 

diterapkan secara substansial oleh setiap sekolah di Kota Malang, 

ternyata dalam kenyataannya hanya sebagai formalitas semata. 

c. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik yang dilakukan 

pihak sekolah kepada masyarakat, seperti: tidak adanya papan 

informasi tentang kegiatan, standar pelayanan minimal, dan alokasi 

penggunaan dana BOSNAS/BOSDA. 

d. Keberadaan Dewan Pendidikan Kota Malang yang seharusnya mampu 

menjadi mediator antara masyarakat dengan eksekutif dan legislatif 

tidak berfungsi. Sehingga permasalahan tidak pernah selesai sampai 

ke akarnya.  

e. Peran DPRD sebagai perwakilan rakyat dalam mendorong pelayanan 

pendidikan yang pro terhadap masyarakat tidak berjalan secara 

optimal.  

 

 Kota Batu 

Dugaan Pungli Pembangunan Mushollah Pada salah satu SMPN di Kota 

Batu. 

No. Tanggal Peristiwa 

1 16 Oktober 2018 Pihak SMPN mengundang seluruh wali murid. Pihak sekolah 

mengundang seluruh walimurid untuk menghadiri kegiatan 

pengembangan sekolah (Workshop penyusunan Perangkat 

Pembelajaran) di aula SMPN  BATU yang diagendakan pada 18 

Okt 2018. 

2 18 Oktober 2018 Mulai pukul 08.30 – 17.00 walimurid diajak rapat mengenai 
pengembangan sekolah. Walimurid diajak rapat mengenai 

pengembangan sekolah salahsatunya ada kesepakatan bahwa 

seluruh wali murid diwajibkan memberi sumbangan Rp. 300 rb 

untuk pembangunan Mushola SMPN. 

3 23 Oktober 2018 Pihak paguyuban menyurati wali murid. paguyuban menyurati 

wali murid dengan substansi mengenai kesepakatan pembayaran 
300 rb tersebut akan tetapi pembayaran hanya terbilang 

seikhlasnya. Pembayaran dimulai hari Rabu, 24 Okt – 31 Okt 

melalui Ketua Kelas 8D. 

4 01 Okt 2018 Pernyataan dari informan bahwa Walimurid yang telah 

membayar senilai 300 rb telah dikembalikan 200 rb sehingga 

hanya diminta senilai 100 rb rupiah. Dengan alasan terlalu 

membebankan thd walimurid, Namun banyak walimurid yang 
tidak mau/belum uangnya dikembalikan. 

Sumber: pengadu,diolah MCW tahun 2018 
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Praktek fraud sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas sudah tentu 
bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Permendikbud no 44 tahun 2012 
tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan 
pendidikan dasar, Pungutan  adalah penerimaan biaya pendidikan baik 
berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang 
berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat 
wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan 
oleh satuan pendidikan dasar. 

 Kabupaten Malang 

Malang Corruption Watch mencatat terdapat beberapa persoalan pendidikan 

dikabupaten Malang. diantaranya: 

a. Alokasi Anggaran Pendidikan Rendah.  

Dari table dibawah ini tergambar bahwa anggaran pendidikan untuk 

belanja langsung hanya 6% dari total belanja APBD. 

URAIAN JUMLAH % 

TOTAL BELANJA DAERAH 3.919.235.773.458  

BELANJA 
        

1.277.158.881.460  
 33% 

Belanja tidak langsung 
        

1.038.228.421.600  
26% 

Non kegiatan         1.038.228.421.600    

Belanja langsung 
           

238.930.459.860  
6% 

Table: Anggaran Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2018 

b. masih banyaknya pungutan liar di pendidikan dasar (SD dan SMP)  

Kecilnya kucuran dana ke masing-masing pendidikan dasar 

mengakibatkan Sekolah Dasar kekurangan biaya operasional. Akibatnya, 

muncul dorongan untuk melakukan Pungutan kepada walimurid. 

Menurut pengamatan MCW dan aduan dari warga, terdapat pungutan 

yang dilakukan Sekolah Dasar dalam bentuk uang pembangunan, uang 

seragam, uang buku, dll. 

Sebagai contoh, yang terjadi di SDN 2 Talangagung dan SDN 1 

Cempokomulyo. Di SDN 1 Cempokomulyo, terjadi pungutan uang daftar 

Rp. 172.000, uang pembangunan Rp 200.000 dan tarikan untuk uang 

paguyupan walimurid 

c. Komite sekolah belum maksimal. 

Keberadaan komite sekolah yang merupakan perwakilan wali murid 

tidak berjalan sesuai dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang 

Komite Sekolah. Melalui komite sekolah yang terdapat di setiap satuan 

pendidikan harapannya akan terjadi sinergitas bersama dalam 

peningkatan mutu layanan pendidikan. Namun, temuan dilapangan 

tidak berjalan semestinya. Justru keberadaan komite sekolah hanya 

digunakan semata-mata menggugurkan regulasi. Hal ini berimplikasi 

pada permasalahan pendidikan yang semakin mencuat ke publik.  

Seperti kasus di SMPN 4 Kepanjen, yang terjadi adalah kedudukan 

Komite Sekolah seperti berada di bawah Kepala Sekolah. Ketika Komite 

Sekolah tidak sesuai dengan pendapat Kepala Sekolah, maka Kepala 

Sekolah bisa memberhentikan  Komite Sekolah yang bersangkutan. 
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d. Infrastruktur Buruk Berimbas kepada Kualitas Pendidikan 

Banyaknya Pengadaan Bangunan Fisik Sekolah di Kabupate Malang 

patut diduga bermasalah. Karena pada tahun 2016 dan 2017, masih 

banyak ruang kelas rusak di Kabupaten Malang. Berikut prosentase 

ruang kelas rusak Kabupaten Malang: 

TABEL KONDISI RUANG KELAS SEKOLAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 

No 
Jenjang 
Sekolah 

Kondisi Ruang Kelas 
Jumlah Ruang 

Kelas 

Baik % 
Rusak 
Ringan 

% 
Rusak 
Sedang 

% 
Rusak 
Berat 

% 
Rusak 
Total 

%  

1 SD 1168 15% 5621 71% 460 6% 319 4% 307 4% 7875 

2 SMP 519 20% 1728 65% 230 9% 81 3% 91 3% 2649 

3 SMA 284 41% 359 52% 26 4% 19 3% 3 0% 691 

4 SMK 472 40% 655 55% 16 1% 27 2% 13 1% 1183 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diolah MCW. 

TABEL KONDISI RUANG KELAS SEKOLAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 

No 
Jenjang 
Sekolah 

Kondisi Ruang Kelas Jumlah 
Ruang 
Kelas 

Baik % 
Rusak 
Ringan 

% 
Rusak 
Sedang 

% 
Rusak 
Berat 

% 
Rusak 
Total 

% 

1 SD 1332 17% 5598 71% 409 5% 280 4% 266 3% 7885 

2 SMP 665 24% 1701 61% 203 7% 99 4% 100 4% 2768 

3 SMA 271 38% 414 58% 16 2% 7 1% 5 1% 713 

4 SMK 431 35% 783 63% 14 1% 9 1% 10 1% 1247 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diolah MCW. 

Dengan paparan data dan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa 

alasan utama buruknya kualitas pendidikan di Kabupaten Malang adalah 

korupsi. Alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan 

kualitas pelayanan publik, khususnya pendidikan, justru dikorupsi oleh 

Kepala Daerah.  

2) Kesehatan 

 Kota Malang 

Kesehatan adalah salah satu pelayanan dasar yang wajib diberikan 

oleh negara kepada seluruh rakyat termasuk di dalamnya masyarakat 

miskin. pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Malang hingga 

kini masih menyimpan masalah seperti tidak optimalnya PBI untuk 

menjamin kesehatan warga Malang dan pendataan warga miskin yang belum 

tepat. 

hingga kini belum semua warga Malang menjadi peserta BPJS, 

padahal pada tahun 2019 dicanangkan UHC untuk seluruh warga Indonesia. 

sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan 

subsidi PBI, melakukan sosialisasi terkait kepesertaan JKN ,hak dan 

kewajiban, dan usaha lainnya untuk mendorong warga Malang seluruhnya 

menjadi peserta JKN. 

alokasi anggaran PBI akan tepat sasaran jika data yang dimiliki 

benar, Dinas Sosial dengan PSM dan TKSK bertugas untuk mengumpulkan 

data tersebut. kendala yang terjadi adalah tidak adanya koordinasi antara 

PSM dan TKSK dengan RT/RW setempat sebagai orang yang lebih 

mengetahui kondisi warganya.  



25 
 

 

Bendahara 
dana kapitasi 

JKN FKTP
(Puskesmas)

Kepala FKTP
(Puskesmas)

Kepala 
Dinas 

Kesehatan

Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (PPKD) dalam 

bentuk SP3B (Surat 
Permintaan Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja

 

 Kota Batu 

Dari hasil monitoring MCW, terdapapat beberapa persoalan yang krusial 

yang belum dapat diselesaikan dengan serius. Misalnya: 

a. Anggaran Kesehatan rendah pada setiap tahunnya. Rata-rata komposisi 

belanja kesehatan yang di anggarkan selama tiga tahun terakhir (2016-

2018) masih dibawah angka 5%. Misalnya alokasi anggaran kesehatan 

pada tahun 2018 hanya 4% dari total anggaran belanja kesehata pada 

APBD 2018. Angka tersebu sudah tentu tidak sesuai dengan amanat 

pasal 171 uu nommor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa. 

mewajibkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan 

dan belanja daerah di luar gaji. 

b. Fasilitas kesehatan.  

 
No Fasilitas/tenaga kesehatan Tahun 

  2012 2013 2014 2015 

1 Rumah Sakit Umum 5 5 5 5 

2 Puskesmas 5 5 5 5 

3 Puskesmas pembantu 6 6 6 6 

4 Puskesmas keliling 9 9 9 9 

5 Posyandu 189 189 189 189 

Tabel: Jumlah fasilitas kesehatan Kota Batu sejak 2012-2015 Sumber: 
BPS Kota Batu tahun 2016 

Perlu diketahui bahwa, daftar faskes sebagaimana dijelaskan pada tabel 
tidak berubah atau jumlahnya tidak bertambah hingga tahun 2018. Salah 
satu factor mendasar adalah karena rendahnya alokasi anggaran untuk 
belanja kesehatan. 
 

 Kabupaten Malang 

Adanya dugaan Korupsi dana Kapitasi pada beberpa Puskesmas (FKTP) di 

Kabupaten Malang. Dugaan Korupsi ini diduga melibatkan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang. Berikut adalah gambaran permasalahannya: 

Pertama, adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Jawa 

Timur terhadap salah satu bendahara Puskesmas. Dengan begitu, dugaan 

korupsi tersebut sudah “setengah terbukti”. 

Kedua, adanya indikasi Korupsi Dana Kapitasi tidak semata-mata dilakukan 

oleh Bendahara Puskesmas di Kabupaten Malang. Berdasarkan alur 

pelaporan, terdapat keterkaitan antara Bendahara Puskesmas dengan 

Pejabat di atasnya sebagai berikut: 
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Sumber: Pasal 3 Perpres No. 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, diolah MCW 

 

 

C. Mendorong Perbaikan Pengelolaan Aduan “SAMBAT dan Lapor 

SP4N” Kota Malang 

Melalui ruang partisipasi yang dijamin dalam UU No.25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik akan muncul kolaborasi yang lebih baik antara 

penyelenggara pelayanan dan warga (pengguna layanan) untuk bersama-

sama memperbaiki kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Salah satu 

upaya untuk mengoptimalkan ruang partisipasi tersebut adalah dengan 

pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

(SP4N) melalui aplikasi LAPOR! yang akan mengintegrasikan seluruh saluran 

pengaduan yang di berbagai institusi penyelenggara pelayanan publik. Selain 

itu, melalui Peraturan Menteri PANRB No.16 Tahun 2017, K/L dan 

pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi 

Publik (FKP) dengan harapan dapat menjadi forum dialog multipihak yang 

salah satu tujuannya untuk mendiskusikan persoalan-persoalan pelayanan 

publik. 

Kota Malang memiliki kanal pegaduan berupa “sambat” sayangnya 

sambat hingga hari ini belum terintegrasi dengan Kanal Aduan LAPOR yang 

bersifat Nasonal. Selain itu, pengelolaan aduan dari “sambat” perlu terus 

ditingkatkan terutama berkaitan dengan respon pengaduan yang berasal 

dari masyarakat. 

Berikut daftar aduan yang bersumber dari LAPOR, SAMBAT dan POS 

pengaduan Warga MCW.  

 

Grafik Jumlah Aduan LAPOR Januari - Juli 2018 

 
 
Grafik Jumlah Aduan SAMBAT Januari - Juli 2018 
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Grafik Aduan Warga Kota Malang Melalui Pos Pengaduan dan Forum Warga 

 
Tindak Lanjut aduan Masyarakat 

 

Dari serangkaian aduan yang disampaikan di atas, MCW 

menyampaikannya kepada OPD terkait melalui Forum Multi Stakeholder. 

Disamping itu juga MCW mendorong agak “Sambat” dapat segera 

terintegrasi dengan LAPOR. 
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IV 

3 PRIORITAS PERSOALAN YG HARUS DI SELESAIKAN 

“Problem Klasik penghambat Kemajuan Daerah” 

 

 

A. Pengadaan Barang dan Jasa 

Dalam prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada pasal 5 perpres 54 

tahun 2010 bahwa, pengadaan barang dan jasa haru dilakukan secara; efisien, 

efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 

Salah satu upaya untuk melaksanakan beberapa prinsip diatas maka dibuatlah 

mekanisme pengadaannya melalui LPSE sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37 

poin 3 bahwa, Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan 

sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, akan tetapi dalam 

implementasinya, justru ditemukan berbagai persoalan yang mengindikasikan 

buruknya sistem pengadaan barang dan jasa. 

Korupsi yang terjadi berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa 

(PBJ) di masing-masing Dinas. Indikasi Korupsi tersebut diduga 

menggunakan modus sebagai berikut: 

1. Barang/jasa yang diadakan sesungguhnya tidak dibutuhkan atau tidak 

sesuai dengan kebutuhan, namun merupakan pesanan dan titipan dari 

“atas” (pimpinan) serta pihak – pihak yang berkepentingan, bukan 

direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata. 

2. Spesifikasi barang dan jasa serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang 

seharusnya dibuat panitia pengadaan sesungguhnya adalah spesifikasi yang 

diarahkan pada merek tertentu dengan harga yang diatur dan ditetapkan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi inilah muncul 

penggelembungan harga (mark up) atau penyusutan harga (mark down) 

sebagai wujud scenario yang dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak 

tertentu. 

3. Lelang yang seharusnya fair, terbuka dan berdasarkan kompetensi, 

nyatanya hanya proforma, arisan bahkan pesertanya diatur sesuai scenario 

untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. 

4. Penerimaan sejumlah uang atau barang sebagai imbalan (Kick Back), dari 

penyedia barang kepada sponsor, makelar proyek (broker), maupun pejabat 

tertentu, yang menyebabkan harga barang/jasa semakin membengkak 

5. Pemberian sejumlah uang atau barang sebagai setoran atau upeti, dengan 

prosentase tertentu sesuai nilai proyek pengadaan barang dan jasa yang 

harus disetor oleh panitia pengadaan dan PPK (Pimpro) kepada atasan, 

dengan dalih sebagai dana taktis atau dana operasional untuk keperluan 

belanja organisasi. 
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Berikut akan dirincikan beberapa temuan terhadap pengerjaan proyek yang erat 

kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. 

 Kota Malang 

No Proyek 

Bermasalah 

Tahun Masalah 

1 Pembangunan 

jembatan 

kedungkandang 

2012-

2018 

Adanya dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian 

negara sebesar 9,7M dan hingga saat ini pembangunan 

jembatan kedungkandang tak kunjung dilakukan. 

2 Pembangunan 

drainase tidar-

bondowoso 

2014 Munculnya anggaran siluman pada APBD 2013 

sebesar Rp 40.093.000.000 dan pengerjaan yang tidak 
sesuai dengan regulasi menyebabkan ambrolnya 

bangunan, sehingga memberikan dampak sosial 

terhadap masyarakat. 

3 Pengerjaan jalan 

bermasalah 

2016-

2017 

Proses pengerjan tidak sesuai kontrak. Pada tahun 

2017 BPK menemukan pekerjaan pengurangan 

volume. Terdapat sembilan paket pekerjaan dari 

DPUPR yang merugikan keuangan negara sebesar 

Rp.1.136.230.487 

4 Pembangunan 

Islamic center 

2017-

2018 

Pembangunan Islamic Center terkesan tidak terkonsep 

secara matang. Hal itu dibuktikan dengan Tarik ulur 

kepentinga sehingga proyek ini tak kunjung 

dikerjakan.   

5 Pembangunan 

pasar induk 

gadang 

2010-

2018 

Pembangunan pasar mangkrak selama kurang lebih 8 

tahun, Padahal jalan di pasar gadang juga menjadi 

akses utama angkutan antar kota.  

6 Pembangunan 

pasar blimbing 

2017-

2018 

Pembangunan pasar mangkrak dan tidak kunjung 

dilakukan, padahal sudah ada kontrak dengan PT KIS 

7 Rehab pasar 

kasin 

2017 Adanya dugaan kasus korupsi, penggelembungan harga, 

pengurangan material dan belanja barang yang tidak sesuai 

8 Pengadaan lahan 

RSUD Kota 

Malang 

2013 Adanya dugaan korupsi mark up pembelian lahan, 

pembangunan gedung, dan pembelian peralatan sebesar Rp 

35M yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang 

 

 Kota Batu 

No Proyek Tahun Masalah 

1 Pembangunan 

Pasar 

SayurTahap 1 

2017 Terjadi kekurangan volume atas pengerjaan yang di lakukan 

oleh PT CKM 

2 Guest House 

Mahasiswa Kota 

Batu 

2016 Pekerjaan terlambat selama 21 hari dan denda sebesar 

Rp19.538.923,24. 

3 GOR Gajahmada 2016 Terlambat pengerjaan 38 hari dan denda Rp471.013.505. 

4 Pembangunan 
RumahLegiun 

Veteran Republik 

2017 Terdapat kekurangan volume senilai Rp55.991.677,85 atas 
item pekerjaan pematangan lahan. pekerjaan penutup 

lantai/dinding, pekerjaan plafon dan sanitasi. 
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Indonesia 

5 Pembangunan 

Infrastruktur 

mesin pengolah 

sampah 

2016 penyelesaian terlambat selama 116 hari  

6 RenovasiRumahD

inasWalikota 

2017 kekurangan volume senilai Rp90.313.466,90 atas item 

pekerjaan pendahuluan, pasangan, kayu, pengecatan, 

sanitasi dan landscape. 

7 Pembangunan 

Taman Block 

Office Among 

Tani 

2016 (1)Pembayaran SP2D melebihi prestasi mill pekerjaan sebesar 

Rp1.108.830.415,00 (2) Denda keterlambatan alas pekerjaan 

belum dikenakan sebesar Rp210.749.699,57 (3) Kelebihan 
pembayaran atas pengadaan musical fountain dan dry 

fountain sebesar Rp342.942.775.00 dan yang terakhir 

(4)terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.  

82.309.613.40 

8 Pembangunan 

Block Office 

Among Tani 

2015 Terdapat pengadaan ganda untuk beton dengan kerugian 

atas kelebihan bayar Rp. 460.740.145,73 

 

 Kabupaten Malang 

No Proyek Tahun Masalah 

1. Pengadaan jalan 

dan Jembatan 

2015-

2017 

- Banyak jalan berlubang dan rusak 

- Pemenang berulang PT TPA (6x), PT SP (2x), WP (4x), 

KIM (2x) dan KJAC (4x) 

- kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp. 

1.064.168.859,42 dari sebelas paket pengerjaan pada 

Dinas Bina Marga Kabupaten Malang selama tahun 
2016 

2. Pembangunan 

Pasar Sumedang 

2013-

2017 

- Kekurangan Volume Pembanunan 

 

Rata-rata masalah dalam pengadaan barang dan jasa adalah kekurangan 

Volume/spesifikasi, keterlambatan pengerjaan, kontraktor yang menang 

berulang sedangkan hasil proyek pengerjaan tahun sebelumnya terdapat 

masalah dan markup anggaran. Di sisi lain Pemerintah Daerah tidak 

pernah transparan terhadap Dokumen Kontrak Pengerjaan. Padahal jelas 

bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen publik yang data 

diakses oleh masayarakat. 

 

B. Pengelolaan Aset Daerah 

Dalam pengelolaan aset daerah harus mempertimbangkan aspek perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, penggadaan, penerimaan, penyimpanan dan 

penyaluran, penggunaan, penatausahan pemanfaatan atau penggunaan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan tuntutan ganti rugi 

agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah 

sehingga arah pembangunan dibidang pengelolaan aset daerah dapat terintergrasi 

dan terprogram dengan baik. 
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Pengelolaan Aset Daerah masih menjadi problem yang belum dapat diselesaikan. 

Terutama terkait dengan pencatatan aset dan pemeliharaan aset. Aset daerah 

berupa tanah rawan sekali ditukarguling oleh pihak lain dan bahkan beberapa kali 

ditemukan aset daerah berpindah menjadi aset pribadi tanpa melalui proses yang 

jelas dan benar.  

 Kota Malang 

Pada LHP BPK tahun 2017 juga ditemukan mengenai Pemanfaatan aset TA 

2017 belum tertib dan belum memberikan hasil yang optimal serta potensi 

penerimaan belum tertagih sebesar Rp.2.423.387.962. Ditambahkan dengan 

permasalahan pemindahtanganan aset Pemkot menjadi milik pribadi. Tentunya 

berbagai permasalahan yang muncul akibat buruknya pengelolaan aset salah 

satunya berdampak pada PAD Kota Malang. salah satu yang menjadi sorotan 

adalah aset daerah yang berada di sekitar oro-oro dowo, aset disekitar alun-

alun Kota Malang. 

 Kabupaten Malang 

Adanya Temuan MCW di audit BPK tahun 2008, menjelaskan bahwa 

pencatatan aset tetap kantor dan gedung kantor pada neraca Per 31 Desember 

2008 pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan hasil tukar menukar 

denga pihak ketiga belum didukung dengan bukti formal yang memadai karena 

tidak memiliki dasar hukum yang sah. selain itu, terdapat juga temuan MCW 

mengenai dugaan penyalahgunaan tanah kas Desa Di kabupaten Malang yang 

saat ini dimanfaatkan sebagai wanaha permainan di Kabupaten Malang 

 

C. PERIZINAN dan Tata Ruang  

Boleh dikatakan Perizina:n dan Tata ruang juga ikut menyumbang persoalan klasik 

yang dihadapi di daerah. Otonomi daerah membuka ruang selebar lebarnya bagi 

daerah untuk mengelola potensi daerahnya. Sayangnya banyak daerah tidak 

mampu menjalankan keberadaan Otonomi Daerah secara optimal. yang terjadi 

malahan justru sebaliknya yaitu daerah daerah tidak memiiliki keberdayaan untuk 

mengatur dan mengelola potensi yang ada didaerahnya. Misalnya banyak daerah 

yang justru tidak tegas dan cenderung membiarkan bangunan-bangunan bisnis 

yang tidak memiliki izin menderikan bangunan, izin operasi dan izin-izin yang 

lainnya.  

Pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah ini akan sangat berbahanya 

didalam agenda pembanguan daerah ke depan. Selain itu, pembiaran-pembiaran 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga mengarah pada adanya dugaan 

traksaksi gelap antara oknum pemerintah daerah dengan pihak yang 

berkepentingan. 

Berikut beberapa contoh: 

No Bangunan Masalah Kota/kab 

1. Transmart Diduga belum memili izin 
mendirikan bangunan, akan tetapi 
pembangunan terus dilakukan 

Kota Malang 

2. Dino Park Diduga belum memiliki Amdal Kota Batu 

3. Pendirian Tower Diduga banyak Tower tidak memiliki 
Izin 

Kabupaten Malang 
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Modus yang seringkali digunakan dalam praktik monopoli perizinan adalah 

pertama, dibangun terlebih dahulu baru mengurus izin kemudian; kedua, 

mendaftarkan perizinan untuk satu objek namun praktiknya bisa lebih; ketiga, 

mempolitisasi pertemuan warga untuk memperoleh tanda tangan warga sebagai 

legitimasi perizinan; keempat mendaftarkan izin bangunan untuk fungsi hunian 

atau hotel dan atau penginapan tapi praktiknya untuk usaha hiburan. 
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V 

Demokrasi dan Relasi Kuasa di Malang Raya 

 

 

 

A. Relasi Kuasa di Malang Raya 

Salah satu penyebab korupsi berjalan begitu massif di daerah adalah Karena 

adanya relasi dominan (elit ekonomi) yang mengendalikan penyelenggaraan 

pemerintahan di luar kekuasaan formal negara. Dominasi ini memberikan 

pengaruh begitu kuat terhadap struktur kekuasaan negara (elit politi) dalam arti 

kekuasaan politik. implikasinya adalah intrumen dan institusi-institusi publik 

akan diarahkan untuk memproduksi kebijakan-kebijakan yang melindungi 

kepentingan elit ekonomi. Proses ini akan melahirkan “korupsi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan catatan MCW. Kondisi Pemerintahan di Malang Raya juga 

mengalami proses yang sama. Yaitu adanya dominasi kuasa ekonomi kepada elit 

politik baik itu yang berada di internal pemerintah daerah maupun yang berada di 

internal DPRD. bahkan diduga dominasi ini juga menyentuh aparat penegak 

hukum. Kondisi semacam ini akan terus melahirkan kebijakan-kebijak yang 

memili kecenderungan korup dan memberikan kesengsaraan bagi 

masyarakat banyak. 

Struktur kekuasaan  

Elit Ekonomi: 

 Pemilik sumberdaya 

material 

 Menggunakan basis 

kekayaan untuk 

mempengaruhi 

kebijakan 

 Mengintervensi 

lembaga publik dalam 

rangka kepantingan 

akumulasi kekayaan 

 Pertahanan dan 

pengumpulan 

kekayaan 

Elit Politik: 

 Penguasal/kepala 

daerah/elit partia/Elit 

Birokrasi 

 Menggunakan 

kewenangan/kekuasaa

n dalam 

membuat&menetapkan 

kebijakan 

 Pengawitan kuasa demi 

peningkatan kekuasaan 

pribadi/kelompok 

Instrument; 

Institusi-

institusi 

publik 

(Legislatif 

Produksi 

Kebijakan 

Kepentingan 

Elit Oligark 

KORUPSI 
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B. Kuasa Wakil Rakyat  “Anggaran DPRD” 

Program 
Kota Malang Kota Batu Kab. Malang 

2018 2018 2018 

Peningkatan Kapasitas 

Pemipin dan Anggota DPRD 

Rp 8.000.000.000 Rp 9.407.408.000,00 Rp 27.351.309.200 

Workshop Peningkatan 

Fungsi DPRD 

- Rp 2.601.430.000,00 Rp 648.205.000 

Optimalisasi/ Kunjungan 
Kerja/ Studi Banding Bagi 

Komisi  

Rp 14.290.000.000 Rp 5.935.708.000,00 Rp 3.708.850.000 

Optimalisasi/ Kunjungan 

Kerja/ Studi Banding 

Peningkatan Kapasitas 

BAMUS, BANGGAR, BALEG  

Rp 6.082.144.600 1.180.700.000,00 Rp 1.320.000.000 

Workshop Peningkatan 

Fungsi Penganggaran DPRD  

- 22.975.000,00 Rp 268.132.700 

Tabel: Peningkatan Kapasitas DPRD dan Penghasilan DPRD Malang Raya tahun 2018 

 

DPRD sebagai wakil rakyat di daerah haruslah diisi oleh orang-orang yang 

memiliki kapasitas dan integritas. DPRD idealnya bukan diduduki oleh merek-

mereka yang hanya mengejar kekuasaan, apalagi jika hanya untuk mencari 

pekerjaan. 

Berdasarkan data di atas, didapatkan sejumlah fakta. Pertama, Anggaran 

peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD setiap tahun begitu besar. Bahkah 

anggaran tersebut selalu ada pada setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi tanda 

tanya besar bagi publik, seharusnya anggota DPRD sudah dianggap matang dan 

memiliki kapasitas memadai sebelum direkomendasikan oleh Partai Politik untuk 

menjadi Wakil Rakyat. Kontra Produktif ini menjadikan anggaran publik lebih 

banyak terbuang hanya untuk meningkatkan kapasitas DPRD setiap tahunnya. 

Kedua, anggaran Studi banding dan kunjungan kerja juga tidak sedikit. Bahkan 

ada kecenderungan studi banding dan kunjungan kerja dimanfaatkan oleh oknum-

oknum DPRD hanya sebatas untuk mendapatkan penghasilan lain. ada banyak 

temuan LHP BPK yang menyebutkan bahwa kunjungan kerja atau stadi banding 

DPRD selalu bermasalah dalam pelaporan penggunanaan anggarannya. Ketiga, 

Penghasilan DPRD sesuangguhnya sudah sangat besar pada setiap bulannya. 

Rata-rata 1 anggota DPRD mendapatkan 30-40 Juta dalam setiap bulannya. 

Sayangnya dengan gaji sebanyak dan sebesar itu kinerja DPRD jauh pangangg dari 

api. Rendahnya hasil pembentukan peraturan Daerah, buruknya pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah dan Penggaran yang justru tidak 

memperjuangankan kebutuhan masyarakat, melainkan justru berebut kue 

kekuasaan. 
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VI 

Membangun dari Desa 

“Desa Anti Korupsi=Desa Berjaya” 

 

 

 

A. Riset Transparansi Desa 

MCW pada Tahun 2018 ini melakukan Riset Transparansi keuangan Desa, 

adapun hal hal yang melatarbelangi riset ini adalah karena banyak Kepala Desa di 

Kabupaten Malang yang berurusan dengan aparat penegak Hukum karena dugaan 

korupsi. MCW mengamati pengelolaan keuangan Desa di 4 Desa Di Kabupaten 

Malang (Desa Kalisongo, desa Bojek, Desa tegalgondo dan Desa Glanggang). 

Adapun Metode pengumpulan data dalam riset transparansi pengelolaan dana desa 

ini mengunakan konsep Creswell menampilkan pengumpulan data melalui matriks 

sumber informasi untuk pembacanya. Matriks ini mengandung empat tipe data 

yaitu: wawancara, observasi, dokumen dan materi audio-visual.  

Dalam hal ini Terdapat 10 orang yang di wawancarai di setiap satu Desa, jadi 

terdapat 40 orang yang dijadikan responden.  Adapun pertanyaan yang diajukan di 

dalam riset tersebut adalah: 

1. Apakah Ibu/bapak Tahu rencana jangka menengah desa dan rencana 

jangka pendek Desa ? 

2. Apakah bapak ibu dilibatkan dalam proses pembuatan atau penyusunan 

RPJM Desa ? 

3. Apakah Bapak /ibu pernah ikut di dalam proses Musrembangdes ? 

4. Apakah bapak dan ibu tahu jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa 

di setiap tahunnya ? 

5. Apakah bapak dan ibu tahu untuk apa saja APBDES desa tersebut? 

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, muncul berbagai macam jawaban, akan 

tetapi mayoritas masyarakat (lebih dari 70%) dari 4 Desa tersebut menyatakan 

bahwa ia tidak tahu soal rencana jangka menengah desa dan rencana jangka 

pendek Desa, tidak dilibatkan dalam proses pembuatan atau penyusnan RPJM 

Desa, tidak pernah ikut dalam musrenbangdes, tidak tahu jumlah pendatan dan 

belanja desa dan tidak tahu apa saja APBDES desa.  

Sehingga MCW menilai, bahwa sebenarnya Pemerintahan desa masih mengalami 

beberapa masalah, walaupun sudah ada UU desa, Desa belum sepenuh hati untuk 

melakukan Pemerintahan yang partisipatif, melakukan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Padahal jika melihat pada aturan yang berlaku, didalam UU DESA 

pasal 26 ayat 4 huruf F menyatakan bahwa pemerintahan desa harus menjalankan 

pemerintahan yang  akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih 

serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan ditamba didalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan menyatakan bawa 

Pengelolaan keuangan meliputi pada kseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggung 

jawaban keuangan desa yang berasaskan asas transparan,akuntabel, partisipatif 

dan tertib dan disiplin anggaran. 
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B. Mendorong Peningkatan Tranparansi dan Akuntabelitas Desa 

Salah satu issu sentral yang satu tahun terakhir menjadi konsentrasi MCW 

dalam kerja-kerja monitoring dan advokasi di Kota Batu adalah pengelolaan 

Keuangan Desa dan Pelayanan Publik di Desa. sebelumnya, pada tahun 2017, 

MCW bekerja sama dengan ICW melakukan agenda pemberdayaan Desa di Kota 

Batu khususnya pada Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. agenda 

tersebut berlangsung selama kurang lebih satu tahun (Agustus 2017-April 2018). 

Salah satu hasil riset tergambarkan sejumlah persoalan sebagai berikut; pertama. 

80% warga Desa tidak mengetahui keuangan Desa, kedua. 79% warga menilai 

pengelolaan Dana Desa dilakukan secara tidak Transparan, ketiga, waktu 

pelayanan adminduk (KTP) cukup lama, kepuasan warga terhadap pelayanan di 

Desa cukup puas, dan keempat. di Desa Tulungrejo adalah belum adanya berbagai 

kebijakan pelayanan seperti, SOP (sudah ada tapi belum difungsikan) SPP, Perdes, 

dan perkades serta ruang partisipasi publik yang terbatas sehingga berdampak 

pada lemahnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan di Desa. 

Salah satu upaya penting yang sudah dan sementara dilakukan untuk 

mendorong peningkatan transparansi dan kualitas layanan di Desa adalah dengan 

membangun kesadaran kolektif masyarakat Desa Sumberejo. Sementara untuk 

reformasi pelayanan Di desa sejauh ini masih dalam tahapan perangcangan dengan 

mengacu pada berberapa perosalan di atas. selain itu, upaya yang juga dilakukan 

adalah mendiskusikan hal tersebut dengan pihak pemkot dalam hal ini adalah 

Dispenda. Tujuan itu dimaksudkan agar kontrol secara top-down dari pemkot 

terhadap penyelenggaraan Desa dapat berjalan secara massif. Upaya kolaboratif 

antar ekator berkepentingan ini kedepannya menjadi satu model reformasi 

birokrasi Desa yang akan didorong dan terus dikawal oleh MCW. Harapannya, 

stakeholder terkait, khusunya bagi pemkot dan Pemdes secara kooperatif 

menerima dan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut demi menunjang Visi dan 

Misi WaliKota Batu yakni “Desa berdaya, Kota Berjaya” 
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VII 

MENGORGANISIR WARGA 

“BERSAMA RAKYAT BERANTAS KORUPSI” 

 

 

 

A. Kondisi Forum Warga 

1) Kota Malang 

Mengorganisir rakyat merupakan fokus utama MCW dalam memberikan 

pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan 

ialah melalui forum warga. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat perkembangan forum 

warga di Kota Malang sebagai berikut:  

 
Tabel: Jumlah perkembangan forum warga MCW tahun 2017-2018 

 

Pendidikan pulik tentang anti korupsi maupun pelayanan publik dilakukan 

dengan rutin setiap bulan, berikut grafik intensitas pertemuan forum warga di 

tahun 2018:  

 
 

Dari pertemuan yang terus dilakukan secara rutin tersebut sehingga 

menghasilkan fase perkembangan setiap forum warga, yang terbagi menjadi 3 fase 

perkembangan. Yaitu: diseminasi informasi, peningkatan kapasitas, dan 
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kemampuan advokasi yang dilakukan oleh forum warga tersebut. Berikut tabel fase 

forum warga:  

Status Perkembangan Jumlah 

Peningkatan kapasitas 8 

Melakukan advokasi/pendampingan kasus pelayanan publik dan 

gerakan anti korupsi 

7 

 

2) Kota Batu 

 Forum PKK RT 2 RW 17 

 Merupakan salah satu simpul belajar warga yang sejauh ini didampingi 

dan diorganisir oleh MCW. forum ini terdiri dari ibu-ibu anggota PKK RT 

yang berjumlah kurang lebih 20-an orang. Bentuk pendidikan publik yang 

dilakukan oleh MCW adalah dengan melibatkan diri dalam agenda PKK yang 

secara rutin dilakukan 2 kali dalam satu bulan. Prosesnya transformasi 

relative flasible, bisa diawal setelah pembukaan, bisa juga diakhir setelah 

agenda PKK selesai. tentu hal itu bukan persoalan bagi MCW karena 

prinsipnya adalah bagaimana anggota forum PKK yang hadir dalam agenda 

tersebut dapat mendengar, memahami dan memeberikan pandangan 

terhadap berbagai problem yang terjadi. 

 Terdapat beberapa tahapan dalam proses transformasi pengetahuan 

warga adalah, pertama, peningkatan kapasitas pengetahuan warga; kedua, 

keterlibatan warga dalam agenda advokasi praktis; ketiga, pengetahuan 

warga meningkat dan secara mandiri melakukan agenda advokasi 

dilingkungannya. Kembali pada forum PKK RT 2, tahapan yang sementara 

dilakukan adalah baru pada tahap awal yakni, belajar bersama. Selama 

tahun 2018, MCW telah melakukan pendidikan publik kepada warga PKK RT 

2 RW 17 dusun Gerdu Desa Tulungrejo sebanyak 6-7 kali. Tentu jumlah ini 

sangat sedikit untuk ukuran peningkatan kapasitas warga. meski demikian, 

setidaknya dari proses tersebut dapat mengintervensi cara berfikir beberapa 

warga untuk terus menyuarakan kepentingan warga sekitarnya kepada 

pemerintah Desa. contohnya Buk Kusrianik dan pak Sampir. Keduanya 

adalah suami isteri yang juga merupakan ketua RW 17. Sejauh ini, 

keduanya cukup aktif dan responsive terhadap berbagai kebijakan desa, 

utamanya berkaitan dengan kegiatan sosial dan lingkungan hidup. Bahkan 

tidak segan-segan menanyakan kepada pejabat desa manakala ditemukan 

dugaan penyelewengan dana Desa.  

 Front Warga Sumberejo 

Forum yang satu ini terdiri dari 12 orang warga yang mulanya mereka 

adalah korban atas kebijakan pemungutan PBB yang diduga diselewengkan 

oleh Petugas Pemerintah Desa. mula-mula kelompok warga ini mengadu 

terkait persoalan PBB kepada MCW. selanjutnya, MCW menindaklanjuti 

aduan tersebut dengan melakukan pertemuan di rumah salah satu warga di 

Desa Sumberejo. Perihal yang dibicarakan adalah berkaitan dengan 

kronologis masalah, strategi pendampingan, dan membangun kesepakatan 

kolektif untuk melakukan advokasi bersama kepada pemerintah Desa.  
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 setelah agenda advokasi, Fornt Sumberejo meminta untuk bertemu 

kembali untuk mendalami kasus tersebut. singkatnya, proses tranformasi 

pengetahuan Kepada Front Warga Sumberejo sejauh ini sudah dilakukan 

selama 8 kali. MCW bersama warga Sumberejo juga sekali mengadakan 

Jagongan Rakyat pada tanggal 12 Oktober 2018 tepatnya pada hari 

perayaan Ulang Tahun Kota Batu yang Ke 17 tahun.  

 Terakhir, agenda advokasi bersama warga menyasar pada level 

pemerintahan Kota Yakni Dispeda yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 

5 Desember 2017. Kebaranian dan konsistensi warga Sumberejo dalam 

memperjuangkan hak dasara mereka cukup terlihat sejauh ini. harapannya, 

navas gerakan ini tidak cepat berakhir. MCW selaku masyarakat sipil yang 

konsen dengan agenda pengorganisasian rakyat, tentu memiliki 

tanggungjawab untuk merawat dan mendidik kelompok ini secara intens 

kedepannya, dengan demikian harapan tentang gerakan rakyat di Kota Batu 

akan lebih muda terkonsolidasikan melalui kehadiran warga sumberejo 

dalam agenda monitoring dan advokasi di Kota Batu. 

 

3) Kabupaten Malang 

 Forum Warga Mondoroko 

Forum warga ini dibentuk dari latar belakang anggota yang beragam, 

disatukan di dalam suatu masalah yang sangat besar, yakni Lapangan Bola 

Yang telah lama di kuasai oleh RW 19 Mondoroko di Ganggu Oleh Pemodal, 

artinya tanah lapangan tersebut ada yang mengaku sebagai pemilik ahli 

waris yang sah, padahal warga Mondoroko Selatan Miliki  pandangan bahwa 

Tanah Tersebut tidak bertuan. Artinya tanah tersebut adalah tanah Negara. 

Kemudian Mereka Mengadu di MCW. Kondisi sampai dengan saat ini, 

Masyarakat Mondoroko masih melakukan peningkatan Kapasitas secara 

rutin setiap bulan sekali yang diikuti oleh beberapa aktor warga, mulai dari 

ketua RT, Ketua RW dan warga masyarakat Mondoroko. Kondisi fi Rorum 

warga ini sudah mampu melakukan advokasi sendiri, misalkan dengan Pak 

Tom, pak Didik, Pak Gatot, mereka sudah mampu melakukan advokasi 

sendiri. 

 Forum Warga Glanggang Pakisaji 

Forum warga ini diinisialisasi oleh Pak Arifin, Beliau adalah aktivis yang 

bergabung di Forum Peduli Pendidikan (FMPP). Setiap seminggu sekali, 

Forum warga di RT nya Pak Arifin di Desa Glanggang ini membahas isu-isu 

pembangunan Desa, Misalkan dengan Mekanismen Musrembang di Desa, 

Isu isu pendidikan dan kesehatan serta isu adminduk. forum ini kondisinya 

belum stabil, akan tetapi ada satu warga yang sudah mampu berani 

melakukan advokasi terhadap haknya, misalkan dengan Cak Ji, Cak Ji ini 

merupakan salah satu anggota Forum Wrga Glanggang, ia sudah berani 

melakukan advokasi pendidikan di tempat anaknya sekolah.  

 Forum Warga Gondanglegi 

Forum warga ini di inisialisasi oleh bu Syekti di Rumah Gondanglegi, 

yang sasarannya adalah masyarakat Gondanglegi, khusunya adalah 

karangtruna desa Putat Lor kecamatan Gondanglegi. Akan tetapi Forum 
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Warga ini masih dalam tahap awal, masih dalam tahap membangun 

kedekatan, membangun Komunikasi dengan karang taruna.  

 Forum Warga Turen Sananrejo  

Forum Warga Ini di latarbelakangi oleh Masyarakat Sananrejo 

Kecamatan Turen yang resah dengan adanya menara Telekomunikasi Yang 

sudah 10 Tahun Berdiri, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak jelas 

statusnya, padhal menurut Warga di RT tersebut, Pada saat Perjanjian Awal 

oleh Pihak Penyedian telah menyatakan bahwa Tower tersebut hanya akan 

berdiri dalam jangka waktu 10 Tahun. Oleh karena itu MCW membantu 

Proses Advokasi Permasalahan tersebut hingga saat ini dan selalu ada 

pertemuan Rutin satu bulan sekali dan selalu membahas isu isu pendidikan 

dan isu Desa. Selain itu mulai hari demi hari, Forum Warga ini sudah mulai 

berani melakukan advokasi tanpa di dampingi oleh MCW, misalkan dengan 

sudah berani melakukan hearing bersama-sama DPR untuk memperoleh 

haknya, untuk Bebas dari Tower. 

 Forum Warga Tumpang 

Forum warga ini diawali dengan pak agus datang di MCW untuk 

Konsultasi bagaimana konsep pembangunan Desa. Di dalam pertemuan 

tersebut disepakati untuk belajar bersama dengan masyarakat desa di 

Kecamatan Tumpang tersebut. Intensitas pertemuan di Forum pak agus ini 

setiap bulan sekali, sudah ada 2 Bulan, Pihak MCW, melakukan pendidikan 

warga, materi yang diberikan masih dalam hal pembangunan desa, 

pembangunan jaringan komunikasi dan kedekatan, selain itu masih dalam 

rangka pemetaan sosial. 

 

B. Kelompok Warga 

1) FMPP 

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) merupakan kelompok warga 

Malang Raya yang fokus pada monitoring serta advokasi kebijakan pelayanan 

pendidikan di Malang Raya. Kelompok warga ini aktif melakukan diskusi serta 

kajian rutin berkaitan pelayanan pendidikan. Pada tahun 2018, FMPP fokus 

kepada revitalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah, monitoring penerimaan 

peserta didik baru (PPDB), dan pendampingan kasus pungutan liar (Pungli). 

Selain melakukan pendampingan kasus di bidang pelayanan pendidikan, FMPP 

juga aktif dalam mendorong perubahan kebijakan. Salah satunya ialah melalui 

hearing dengan para stakeholder terkait (Dinas pendidikan, dewan pendidikan, 

DPRD, dll). Saat ini FMPP dikoordinatori oleh Pak suaib warga Kecamatan 

Sukun Kota Malang.  

2) FMPK 

Forum Masyarakat Peduli Kesehatan ialah kelompok warga Malang Raya 

yang terfokus pada pengawalan dan advokasi isu-isu strategis dalam pelayanan 

kesehatan. Pada tahun 2018 FMPK terfokus pada pengawalan tentang 

permasalahan pendataan warga miskin untuk penerima bantuan iuran (PBI), 

perubahan layanan kesehatan di setiap puskesmas, mendorong adanya 

universal health coverage (UHC), dan perubahan perda kesehatan Kota Malang. 

Hal tersebut dilakukan dalam bentuk pendampingan kasus, hearing serta 
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forum tanggung gugat dengan para stakeholder. Saat ini FMPP dikoordinatori 

oleh Pak Iwan warga Kecamatan Lowok Waru Kota Malang 

 

C. KAMPANYE DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

1) Cerita dari Jagongan Rakyat 

Jagongan rakyat merupakan salah satu wadah yang diinisiasi oleh Malang 

Corruption Watch (MCW) untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat 

dengan penyelenggara negara dan bersama akademisi atau praktisi. Jagongan 

rakyat menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan 

argumentasi terhadap tema atau persoalan yang didiskusikan. Selain itu, 

Jagongan Rayat juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas 

masarakat. Dalam pertemuan tersebut dapat disepakati komitmen bersama 

antara masyarakat dengan pihak yang dihadirkan. 

Ada banyak tema yang telah didiskusikan, misalnya berdiskusi tentang 

Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Malang dengan mengundang KPUD dan 

Panwas Kota Malang. dalam pertemuan tersebut disepakati agenda pengawalan 

bersama pelaksanaan Pilkada Kota malang yang berintegritas. 

 

2) Istighosah Anti Korupsi 

Kegiatan yang dikemas dengan Istighosah dan doa bersama dengan 

mengangkat tema “Malang Darurat Korupsi” merupakan salah satu kegiatan 

untuk merespon 41 DPRD Kota Malang yang ditahan oleh KPK. yaitu dengan 

mengajak  semua elemen masyarkat Kota Malang baik driver ojek, pedagang, 

ibu rumah tangga, sopir angkot, guru, dosen, mahasiswa, buruh pabrik, 

petani, pemuda, agamawan, hingga kepala rumah tangga untuk terlibat dalam 

agenda pemberantasan korupsi yang terjadi di Kota Malang. Kegiatan ini 

dilakukan di halaman gedung DPRD Kota Malang pada tanggal 6 September 

2018 malam hari. 

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AL-

MAK) ini terdiri dari Maysarakat Kota Malang, Formah PK, HMI Hukum UB, 

BEM Fisip UB, LYMI, BEM MIPA UB, PMII FISIP UB,  BEM FIA UB, HMI 

SYAIKO UIN, Mahasiswa Kanjuruhan Malang, Galeri Gubuk Derita, Pers 

Mahasiswa Kavling 10, HMI Fisip UMM, Haimaringin, FMPP, FMPK, dan 

sejumlah organisasi lainnya. 

Kegiatan yang dihadiri salah satu tokoh pondok pesantren Al-Ishlahiyah 

Singosari, Gus Imron Rasadi Hamid ini. 

 

3) Cerita dari Bioskop Warga 

kegiatan ini di inisiasi oleh Malang Corruption Watch (MCW) sebagai salah 

satu media alternative untuk menarik warga agar mau terlibat dalam agenda 

Pemberantasan Korupsi. melalui pemutaran film anti korupsi, film 

kepahlawanan, film sejarah dan film dokumentar. Dalam menjalankan agenda 

bioskop warga MCW juga sering mengajak rekan rekan yang telah kenyang 

didunia perfilm-an, salah satunya adalah Rollab. 

Kegiatan ini sudah berlangsung beberapa kali di beberapa rumah-rumah 

warga di Malang Raya (Kota Malang, Kab. Malang dan Kota Batu). Halaman 

rumah ibu khodijah dan ibu Nurul diKotalama kedung kandang. Kota Batu 
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dilakukan di desa sumberejo dan punten. Sedangkan di Kabupaten Malang 

dilakukan di Rumah Bapak Arifin Desa Glanggang Pakis Aji. 

 

4) Pameran Kartun Anti Korupsi 

Pameran Kartun Anti Korupsi merupakan inisiasi dari Malang Corruption 

Watch dan rekan rekan kartunis Malang. salah satunya adalah mas sawir 

(Cangkir Laras). Kegiatan ini bertujuan untuk merespon korupsi yang terjadi di 

Malang Raya dan secara khusus respon atas penahanan 41 Anggota DPRD 

Kota Malang. 

Pada Awalnya kegiatan ini direncakan dilakukan di gedung DPRD Kota 

Malang. akan tetapi, karena satu hal akhirnya pameran berpindah di balaikota 

Malag. Pembukaan Pameran Anti Korupsi dihadiri langsung oleh Wakil 

Pimpinan KPK Bpk. Saut Situmorang, Jan Praba (kartunis Nasional), dan 

Walikota Malang. 

Pameran Kartun Anti Korupsi dihadiri oleh berbagai macam kalangan, mulai 

dari anak-anak, remaja, mahasiswa hingga orang tua. dalam rangkaian 

pameran anti korupsi dilakuka sejumlah agenda lain. Misalnya diskusi 

bersama KPK, diskusi anti korupsi bersama-sama dengan anak-anak SMP Kota 

Malang dan Pemutaran Film. 

Sedangkan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3, SMAN 4, dan 

SMA 1 di kawasan kompleks tugu Kota Malang berkunjung bersama guru. 

Mereka mendiskusikan kartun antikorupsi dan belajar membuat kartun 

bersama kartunis Dhany Valiandra 

 

5) Sekolah Rakyat 

Sebagi wadah dalam meningkatkan kemampuan kapasitas serta ketramiplan 

dalam melakukan advokasi, sekolah rakyat dilaksanakan rutin setiap bulan. 

Materi yang diberikan lebih banyak tentang filosifis gerakan sosial dan HAM. 

Pada tahun 2018 telah terbit buku panduan fasilitasi sekolah rakyat sebagai 

bahan panduan untuk fasilitator dalam memberikan pendidikan publik.  

Dari materi yang telah disampaikan sebanyak 2 kali pertemuan tersebut, 

telah mampu memantik gerakan warga untuk memperjuangkan hak-haknya. 

Nalar kritis warga tentang keberadaan negara serta penanaman HAM telah 

mampu diimplementasikan dalam menghadapi problem sosial di sekitarnya.  

 

6) Media Sosial (Web, IG, FB, TW) 

Media sosial dewasa ini menjadi sumber informasi utama bagi hampir semua 

kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan media sosial 

menjadi prioritas utama MCW dalam melakukan kampanye anti korupsi. Sehingga 

publik terutama masyarakat Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, dan Kab. 

Malang) dan Jawa Timur dapat lebih memahami pentingnya melakukan 

pemberantasan terhadap tindak pidana Korupsi. Berikut perkembangan 

pengikut/follower media sosial MCW dalam 3 tahun terakhir: 
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 Terdapat peningkatan pengikut dari tahun ketahun. Selain ini banyak juga respon 
positif dari netizen terhadap konten-konten yang dipublish oleh MCW. Melalui 
media sosial, MCW melakukan kampanye dengan berbagai konten yang dianggap 
relevan untuk disebarkan. Konten video pendek durasi 60 menit, infografis hasil 
analisa kebijakan, kasus, dan beberapa data lainnya yag penting untuk 
dipublikasikan atau disampaikan pada publik. Selain media sosial, MCW juga 
memberikan edukasi melalui media offline seperti brosur kesehatan, pendidikan, 
dan brosur tentang desa.  

Adapun website MCW digunakan sebagai pusat informasi tentang hasil analisa 
dan kejian anti korupsi. Berikut statistik penampilan dan pengunjung website MCW 
dalam 3 tahun terakhir; 
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7) Sekolah Anti Korupsi 

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. Berlangsung ringan dan 

nonformal, dengan sistem kaderisasi berjenjang Malang Corruption Watch 

melaksanakan dua kali Sekolah Anti Korupsi pada tahun 2018 yakni Angkatan 

10 pada periode Maret -  Desember 2018, dan Angkatan 11 Oktober 2018 – 

Agustus 2019. Peserta SAKTI MCW mengikuti serangkaian proses rekrutmen 

dan pelatihan sebagai bentuk komitmen dalam gerakan anti korupsi 

menggunakan skema seperti dibawah ini. 

Pada pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi MCW pada tahun 2018 yang 

berlangsung pada Maret 2018 – Desember 2018, sebanyak 24 peserta dan 

pada Oktober 2018, sebanyak 28 orang.  
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8) Narasumber/Fasilitator disejumlah Acara 

Selama tahun 2018, Malang Corruption Watch menjadi narasumber, fasilitator, 

dan melaksanakan sejumlah kerjasama dengan berbagai pihak yakni : 

Kegiatan dan Penjelasan 

Fasiltasi Penelitian Mahasiswa dan Akademisi Malang Raya 

MCW membuka kesempatan bagi mahasiswa dan akademisi Malang Raya dan Indonesia 

untuk melakukan penelitian dengan tema – tema korupsi di Malang Corruption Watch. Selama 

tahun 2018, beberapa mahasiswa dan akademisi yang melakukan penelitian di MCW 

mengambil tema – tema berikut:  1) Organisasi Masyarakat Sipil; 2) Advokasi Pendidikan 3) 

Kampanye Anti Korupsi 4) Analisis Keuangan Daerah, 5) Negara dan Masyarakat Sipil, 6) 

Sosiologi Korupsi; 7) Analisis Program JKN; 8) Analisis Potensi Pajak; 9) Reformasi Birokrasi 

dan Pemerintahan. 

Hasil dari penelitian mahasiswa dan akademisi mengenai tema – tema tersebut digunakan 

sebagai bahan kajian dan makalah mahasiswa dan akademisi Malang Raya mengenai isu – isu 

anti korupsi 

Menjadi Narasumber Isu – Isu Korupsi Lokal dan Nasional 

Sepanjang tahun 2018 Malang Corruption Watch menjadi narasumber pada isu – isu korupsi 

lokal dan nasional dengan tema – tema berikut: 1) Kajian Malang Darurat Korupsi; 2) Revisi 

UU MD3; 3) Problematika RKUHP ; 4) Pengantar Advokasi dan Gerakan Sosial ; 5) Keuangan 

Pemerintah Daerah ; 6) Korupsi Politik ; 7) Pemerintahan Desa ; 8) Peringatan Hari Tani ; 9) 

Keterbukaan Informasi Publik ; 10) Pemuda dan Integritas 

Menjadi Narasumber Ahli dan Peserta Diskusi Terfokus 

Selain memberikan fasilitasi dan narasumber kepada masyarakat, MCW juga menjadi 

narasumber ahli dan Peserta Diskusi terfokus kepada Pemerintah Daerah seperti : 1) 

Optimalisasi Pajak Daerah; 2) Peran Komite Sekolah; 3) Penyusunan Strategi Advokasi 

berbasis Gender; 4) Workshop Penyusunan Strategi Pelibatan Komunitas KPK ; 5) Diskusi 

Publik Korupsi dan Demokrasi bersama KPK 

 

 

 


