
WIS WAYAHE 
MALANG 

RAYA 
BERBENAH

Laporan	Tentah	Tahun	
2019



“CINTA	DAN	KORUPSI”

Gerakan	 pemberantasan	 korupsi	 tak	
ubahnya	 jihad	melawan	kedholiman.	Selain	 itu	
gerakan	 anti	 korupsi	 juga	 dapat	 dimaknai	
sebagai	 gerakan	 yang	 mengarah	 kepada	
kecintaan	kita	kepada	sesama	manusia	'hablum	
minannas'.	 Sebagai	 kholifah	 (pemimpin)	 yang	
ditempatkan	 oleh	 tuhan	 di	 dunia,	 tugas	 kita	
adalah	 memupuk	 kebaikan	 dan	 menebarkan	
rasa	cinta	kepada	sesama.	Tugas	tersebut	tentu	
tidaklah	mudah	 ditengah-tengah	 godaan	 hawa	
nafsu	 keduniaan	 yang	 selalu	 diukur	 dengan	
kadar	materi	harta	benda	dan	kedudukan.	

Korupsi	 membawa	 rasa	 menghamba	
pada	harta	benda	dan	kedudukan.	Implikasinya	
bukan	 membawa	 cinta	 melainkan	 justru	
membawa	keburukan,	membawa	kerusakan	dan	
membawa	 penindasan	 terhadap	 sesama.	
Korupsi	 jugalah	 yg	 telah	 menghancurkan	
kejayaan	peradaban,	korupsi	jugalah	yang	pada	
akhirnya	 merendahkan	 harkat	 dan	 martabat	
manusia	itu	sendiri.	Maka	sungguh	merugi	bagi	
mereka	 yang	 berlomba-lomba	 melakukan	
korupsi,	 sungguh	 merugi	 bagi	 mereka	 yg	
membiarkan	korupsi	terus	terjadi.

Setiap	 Agama,	 khususnya	 Islam	 dalam	
setiap	 ajarannya	 sesungguhnya	 mengajarkan	
kepada	 kita	 semua	 tentang	 akhlak.	 Tentang	
bagaimana	 manusia	 menjalankan	 hidupnya,	
yaitu	 dengan	 melaksanakan	 perintahnya	 dan	
menjauhi	 larangannya	 'taqwa'.	 Bertakwa	 salah	
satunya	 adalah	 dengan	 melakukan	 gerakan	
pemberantasan	 korupsi,	 Karena	 korupsi	
merupakan	 keburukan	 yang	 Hakiki.	 Gerakan	
pemberantasan	korupsi	harus	didasarkan	pada	
beberapa	 sikap	 yaitu:	 Tawassuth	 dan	 I'tidal,	
tasammuh,	 tawazun	 dan	 amar	 ma'ruf	 nahi	
munkar.

Pertama, 	 Tawassuth	 dan	 I ' t idal 	
merupakan	 keharusan	 berlaku	 adil	 dan	 lurus	
d i t e n g a h 	 t e n g a h 	 k e h i d u p a n 	

bersama/bermasyarakat.	 Korupsi	 harus	
dilihat	secara	adil	bahwa	pelaku	korupsi	

harus	 diberikan	 sanksi	 yang	 berat	
(pidana	penjara,	denda,	mengganti	

kerugian	 negara	 dan	
p e m i s k i n a n ) , 	
disamping	itu	juga	
harus	 diberikan	
s a n k s i 	 s o s i a l 	

sebaga

i	

bentuk	 pengabaian	 terhadap	 sesama.	 Kedua,	
Tasammuh	 bermakna	 toleran	 yaitu	 sebagai	
bagian	 dari	 proses	 internalisasi	 nilai	 kepada	
umat	 manusia	 dengan	 penuh	 cinta	 dan	 kasih	
kepada	 sesama	 tanpa	 pandang	 bulu	 agar	
menjadi	 pribadi	 yang	 baik,	 jujur	 dan	 berlaku	
adil.	 Sehingga	 para	 penguasa	 malu	 jika	 akan	
melakukan	 korupsi.	 Selain	 itu,	 dalam	 agenda	
pemberantan	 korupsi	 harus	mengajak	 seluruh	
elemen	tanpa	membeda	bedakan	suku,	ras	dan	
agamanya.	 Berbagi	 peran	 sesuai	 dengan	
kapasitas	 dan	 keahlian	masing-masing.	 Ketiga,	
Tawazun	 merupakan	 keseimbangan.	 Bahwa	
pemberantasan	 korupsi	 tidak	 hanya	 berpijak	
pada	 penindakan	melainkan	 juga	 pencegahan.	
Dengan	menyelaraskan	kepentingan	masa	lalu,	
kepentingan	masa	 kini	 dan	 kepentingan	masa	
depan.	 Selain	 itu	 juga	 harus	 mendasarkan	
kesimbangan	antara	khidmad	kepada	Allah	SWT,	
Khidmad	kepada	sesama	manusia	dan	khidmad	
kepada	 lingkungan	 hidupnya.	 Keempat,	 amar	
ma'ruf	 nahi	 munkar	 yaitu	 mengajak	 kepada	
kebaikan	 dan	 mencegah	 kepada	 keburukan.	
Seruan	 untuk	 tidak	 melakukan	 korupsi	 harus	
benar-benar	 dijalankan	 oleh	 semua	 manusia	
terutama	kepada	penyelenggara	negara.	

Korupsi	yang	terjadi	di	Malang	Raya	dan	
di	 Jawa	Timur	patutnya	menjadi	pembelajaran	
un t uk 	 k i t a 	 s emua . 	 Khu su snya 	 o l e h 	
penyelenggara	 negara,	 aparat	 penegak	 hukum	
dan	pejabat	publik	(Kepala	Daerah	dan	DPRD).	
Kebiasaan	 buruk	 (baca:	 Korupsi)	 dalam	
penyelenggaraan	 pemerintahan	 harus	 mulai	
dihilangkan.	Tidak	boleh	ada	lagi	bancakan	uang	
rakyat	 melalui	 perencanaan,	 pembahasan,	
pengesahan,	 pelaksanaan	 dan	 evaluasi	
Anggaran	 Pendapatan	 dan	 Belanja	 Daerah	
(APBD)	 yang	 dilakulan	 secara	 terstruktur,	
sistematis	 dan	 masif.	 Saatnya	 kembali	 pada	
posisi	sebagai	wakil	rakyat	dan	sebagai	pelayan	
rakyat.	Menebarkan	cinta	kepada	rakyat	melalui	
program	 program	 yang	 benar-benar	 mampu	
memberikan	 kesejahteraan	 dan	 kemaslahatan	
bagi	 rakyat	 dengan	 tanpa	 satupun	 korupsi	 di	
dalamnya.

	
Pemerintah	daerah	dan	Aparat	penegak	

hukum	 (APH)	 harus	 membuka	 seluas-luasnya	
akses	 partisipasi	 dan	 akses	 informasi	 kepada	
publik	 dalam	 seluruh	 proses	 penyelenggaraan	
pemerintahan.	 tak	 boleh	 ada	 curiga	 terhadap	
rakyat,	curigalah	pada	kepentingan	yang	bukan	
untuk	 rakyat.	 lakukanlah	 dengan	 penuh	 cinta	
dan	 kasih	 sayang	 dalam	 setiap	 proses	
penyelenggaraan	 pemerintahan.	 Niscaya	
keberkahan	 hidup	 akan	 selalu	 menyertaimu.	
"BERSAMA	RAKYAT	BERANTAS	KORUPSI"

Madinah,	18	Juli	2019
Hormat	saya,

AL	Fakir	M.	Fahrudin	Andriyansyah
Koordinator	 Malang	 Corruption	 Watch	
(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”

Ÿ MCW	 menjadi	 organisasi	 yang	 profesional,	 mandiri,	 dan	
berkelanjutan	

Ÿ Terwujudnya	sistem	birokrasi,	politik,	hukum,	dan	ekonomi	yang	
bebas	dari	praktik	korupsi,	kolusi	dan	nepotisme	

Ÿ Menguatnya	 peran	 kelompok	 warga	 untuk	 berjejaring	 dalam	
melakukan	gerakan	anti	korupsi	

Ÿ Meningkatnya	 kapasitas	 publik	 dalam	 membangun	 gerakan	
sosial	anti	korupsi	melalui	pembentukan	zona-zona	anti	korupsi	

Ÿ Menjunjung	tinggi	prinsip	kemanusiaan.	

Ÿ Tidak	boleh	menerima	sumbangan	berbentuk	apapun	dan	
kerjasama	program	dengan	obyek	pantau.	

Ÿ Dalam	 melakukan	 tugas	 pemantauan	 harus	 minimal	
berdua.	

Ÿ Menganut	prinsip	transparansi,	akuntabilitas,	partisipatif,	
independen	dan	nonpartisan.	

Ÿ Meningkatnya	 kapasitas	 dan	 kualitas	 manajemen	
kelembagaan	MCW	untuk	mendukung	advokasi	kasus	korupsi	
serta	 mendukung	 efektivitas	 kerja-kerja	 gerakan	 sosial	
antikorupsi.	

Ÿ Tergalangnya	 dukungan	 dari	 publik	 terhadap	 kerja-kerja	
pelembagaan	gerakan	sosial.	

Ÿ Meningkatnya	 kualitas	 dan	 kontinuitas	 agenda	 riset,	
monitoring,	investigasi	dan	advokasi	kasus	korupsi	di	sektor	
pelayanan	publik,	korupsi	politik,	lembaga	peradilan	

Ÿ Menguatnya	pengetahuan,	kemampuan	dan	peran	kelompok	
warga	 dalam	 membentuk	 pos-pos	 pengaduan,	 zona	
antikorupsi	 dan	 sekretariat	 bersama	 sebagai	 sarana	
pemberian	informasi	dan	advokasi	publik	

Ÿ 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

MISI MCW

VISI MCW

Nilai Kerja MCW 

Program Strategis MCW 



DAFTAR ISI

Korupsi Jawa Timur

Malang Raya Masih Korup

Pemilu Koruptif “Pileg dan Pilkades”

Catatan Pengelolaan Anggaran Publik 

Catatan Advokasi Kebijakan Malang Raya

Menjaga Keberlanjutan Gerakan 
AntiKorupsi Malang Raya
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Sejak	2017	samapi	akhir	
tahun	2018,Terdapat	tiga	kepala	

daerah	yang	ditangkap	akibat	kasus	
korupsi	di	Malang	Raya.	Penetapan	

tersangka	kepala	daerah	tentu	
menjadi	tantangan	tersendiri	dalam	
pemberantasan	korupsi,	kebijakan	

yang	ditetapkan	Pasca	
penangkapan	kepala	daerah	sangat	

berpengaruh	terhadap	jalannya	
roda	pemerintahan	daerah.	di	lain	
sisi,	korupsi	Kepala	Daerah	telah	

memberi	dampak	kerugian	ekonomi,	
sosial,	dan	budaya	kepada	

masyarakat	sekaligus	menjadi	
penanda	bahwa	Malang	Raya	dalam	
ancaman	Korupsi.	Oleh	karenanya,	
peran	serta	masyarakat	menjadi	

sangat	penting	dalam	agenda	
pemberantasan	kotrupsi	di	Malang	

Raya
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Penghargaan	demi	penghargaan	banyak	
diraih	 daerah-daerah	 di	 Jawa	 Timur.	 Sebagian	
besar	Kabupaten/Kota	mendapatkan	gelar	opini	
wajar	 tanpa	 pengecualian	 (WTP)	 dari	 Badan	
Pemeriksa	 Keuangan	 (BPK)	 atas	 laporan	
keuangan	tahun	anggaran	2019	lalu.		

B e r b a n d i n g 	 t e r b a l i k 	 d e n g a n 	
penghargaan	 tersebut,	 nyatanya	 publik	 masih	
sering	mendengar	praktik-praktik	korupsi	pada	
lingkungan	pemerintahan	di	daerah	Jawa	Timur.	
Jawa	 Timur	 merupakan	 provinsi	 terkorup	
dengan	 ditetapkannya	 13	 kepala	 daerah	 yang	
melakukan	korupsi	dan	sudah	diputus	bersalah	
oleh	 pengadilan	 dalam	 kurun	 waktu	 tahun	
2014-2019.	 Berbagai	 modus	 korupsi	 yang	
digunakan	seperti	suap	pengadaan	barang	dan	
jasa,	suap	perizinan,	suap	anggaran,	serta	suap	
jual	beli	jabatan.

Sangat	 ironi	 ketika	 Jawa	 Timur	 dan	
daerah	 kabupaten	 kotanya	 setiap	 tahun	
mendapatkan	 penghargaan	 dari	 Pemerintah	
Pusat,	 tetapi	 telinga	 kita	 masih	 akrab	 dengan	
kasus-kasus	korupsi.	Kepala	Daerahnya	korupsi	
dan	 melibatkan	 sejumlah	 pejabat	 eksekutif	
dilingkungan	pemerintahnya.	

Celakanya	 Perwakilan	 Rakyat	 yang	
seharusnya	menjadi	representasi	rakyat	dalam	
menentukan	anggaran	publik	ikut	terlibat	dalam	
sejumlah	 korupsi.	 Seperti	 korupsi	 2	 anggota	
DPRD	 Jawa	 Timur,	 41	 anggota	 DPRD	 Kota	
Malang	dan	3	anggota	DPRD	Mojokerto.	

Kebijakan	 desentralisasi	 seharusnya	
d a p a t 	 memaks ima l k an 	 p en g e l o l a a n 	
sumberdaya	 di	 daerahnya	 masing-masing.	
Terlebih	 amanat	 Undang	 –	 Undang	 Otonomi	
Daerah	 no	 23	 tahun	 2014,	 mengamanatkan	
pelimpahan	 kewenangan	 pembangunan	 dari	
pemerintah	 pusat	 ke	 pemerintah	 daerah.	
Termasuk	 pengelolaan	 sumber	 daya	 keuangan	
yang	 digunakan	 oleh	 daerah	 untuk	memenuhi	
fasilitas	dan	kebutuhan	publik.

N amun 	 s a y a n g ny a , 	 s em a n g a t 	
desentralisasi	 berbelok	 karena	 minimnya	
pemantauan	 dari	 berbagai	 pihak.	 kewenangan	
penguasa	daerah	yang	otonom	untuk	mengelola	
daerah	membuka	peluang	terbentuknya	aliansi	

kekuasaan	 antara	 kepala	 daerah	 dan	 pelaku	
usaha	korup	yang	merentang	dari	pusat	sampai	
ke	 daerah-daerah.	 Desentralisasi	 dan	 cita-cita	
demokrasi	 lokal	 akan	 tetap	 manjadi	 bayang-
bayang	 jika	 korupsi	 masih	 jamak	 dan	 banyak	
terjadi.	

Pemberian	modal	 kampanye	 bagi	 para	
calon	 kepala	 daerah	 dengan	 berbagai	 trik	 dan	
modus.	Salah	satu	contoh	nyata	terlihat	jelas	dari	
korupsi	 yang	 di	 Kota	 Batu	 suap	 fee	 10%	
pemenangan	 lelang	 tahun	 2016-2017	 dengan	
Terpidana	 Eddy	Rumpoko	 yang	 sudah	 diputus	
kasasi	oleh	Mahkamah	Agung.

Pada	 tahun	 2019	 setidaknya	 4	 Kepala	
Daerah	 di	 Jawa	Timur	 sudah	 diputus	 bersalah	
oleh	PN	Tipikor	Surabaya,	antara	lain	:

1.	 Bupati	 Tulungagung	 Syahri	 Mulyo	
terbukti	menerima	suap	Fee	Proyek	Dinas	PUPR	
Kabupaten	 Tulungagung	 tahun	 2014	 sampai	
dengan	2018	sejumlah	Rp	77.433.825.950.	Suap	
berka i tan 	 i jon 	 proyek 	 d i 	 Kabupaten 	
Tulungagung	oleh	Susilo	Prabowo	alias	Embun.

2.	 Walikota	 Blitar	 MUH.	 SAMANHUDI	
ANWAR	terbukti	menerima	suap	uang	sejumlah	
Rp6.600.000.000	 terkait	 ijon	 proyek	 di	 Kota	
Blitar	 dari	 tahun	 2014-2018	 dari	 Susilo	
Prabowo	alias	Embun.	

3.	Walikota	Pasuruan	Setiyono	terbukti	
menerima	 suap 	 fee 	 proyek 	 se jumlah 	
Rp3.867.243.360.	 Pemberian	 uang	 oleh	 para	
pengusaha	 kontraktor	 dan	 Asosiasi	 di	 Kota	
Pasuruan	 karena	 proyek	 pekerjaan	 30%	 dari	
APBD	Kota	Pasuruan	Tahun	Anggaran	2016	dan	
2017.

4.	 Bupati	 Kabupaten	 Malang	 Rendra	
Kresna	 terbukti	 menerima	 suap	 sebesar	
Rp5.675.000.000	bersumber	dari	fee	15%	lelang	
dana	DAK	Pendidikan	di	Kabupaten	Malang	di	
tahun	2010-2013.	

Dengan	 melihat	 kenyataan	 di	 atas,	
banyaknya	 korupsi	 dan	 penyimpangan	 yang	
terjadi	 di	 pemerintahan.	 Maka	 perjuangan	
menegakkan	nilai	anti	korupsi	jelas	merupakan	
jalan	 panjang	 dan	 memerlukan	 keterlibatan	
sebesar-besarnya	dari	masyarakat	Jawa	Timur.	

K o r u p s i 
J a w a 
T i m u r
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A.	 DUGAAN	 IJON	 PROYEK	 UNTUK	 DANA	
KAMPANYE	DR		(KOTA	BATU)

Suap	mantan	WaliKota	Batu	pada	tahun	
2017	 lalu	 dengan	 terpidana	 Eddy	 Rumpoko	
(Mantan	Walikota),	Filipus	Djap	(Pebisnis),	dan	
Eddy	 Setiawan	 sebagai	mantan	 Kepala	 Bagian	
Unit	 Layanan	dan	Pengadaan	 (ULP)	Kota	Batu	
ternyata	masih	menyisahkan	tabir.	

Terungkap	 dalam	 fakta	 persidangan	
terdapat	 dugaan	 korupsi	 lain	 yang	 dilakukan	
oleh	Mantan	Wali	 Kota	 Batu	 selama	menjabat	
pada	 tahun	 2012-2017.	 Hal	 ini	 tercatat	 dalam	
putusan	 korupsi	 Eddy	 Rumpoko	 Nomor	
27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby	dan	Putusan	EDI	
S E T I A W A N 	 N o m o r 	
28/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.	

Pertama,	 Pengadaan	 Barang	 dan	 Jasa	
secara	elektronik	di	Kota	Batu	tahun	anggaran	
2017	diduga	telah	dimanfaatkan	Eddy	Rumpoko	
untuk	 pengumpulan	 dana	 kampanye	 pilkada	
Kota	Batu	tahun	2017.	

Eddy	 Rumpoko	 diduga	 kuat	 terlibat	
penghimpunan	 dana	 untuk	 kepentingan	
Kampanye	Isterinya	(DR)	pada	saat	Pilkada	Kota	
Batu	tahun	2017.	Hal	ini	dibuktikan	bahwa	Edi	
Setiawan	 pernah	 diperintahkan	 untuk	
mengambil	 uang	 dirumahnya	 YUSUF	 (seorang	
pengusaha)	 dengan	 jumlah	 uang	 sebesar	 5	
Milliyar	untuk	kepentingan	Kampanye.	

Edi	Setiawan	menerima	dua	dus	dengan	
dibungkus	plastik	yang	didalamnya	ada	kerdus	
dan	 tinggal	 mengambil	 saja	 dari	 YUSUF.	 Edi	
Setiawan	 menyerahkan	 kepada	 ER	 melalui	
stafnya	di	rumah	dinas.	Diduga	dua	dus	tersebut	
berisi	uang	Rp5	miliar	dan	ada	kaitannya	dengan	
beberapa	pengadaan	yang	dimenangkan	YUSUF	
pada	tahun	2017.	

Hal	ini	diperkuat	dengan	kesaksian	dari	
KRISTIAWAN	 sebagai	 staf	 rumah	 tangga	
Pemerintah	 Kota	 Batu	 dan	 berdinas	 di	 rumah	
dinas	 Walikota	 Batu.	 Kristiawan	 menjelang	
Pilkada	Kota	Batu	di	tahun	2017,	didatangi	EDI	
SETIAWAN	di	 rumah	dinas	Walikota	Batu.	EDI	
SETIAWAN	membawa	2	kardus	berisi	uang.	EDI	
SETIAWAN	 bahwa	 uang	 ini	 titipan	 untuk	 pak	
Wali	 (maksudnya	 EDDY	 RUMPOKO).	 Setelah	
saya	 terima	 uangnya	 maka	 saya	 masukkan	 2	
kardus	 isi	uang	tersebut	ke	kamar	pribadi	pak	
EDDY	RUMPOKO.	Setelah	pak	EDDY	RUMPOKO	
sampai	 rumah	 dinas	 maka	 saya	 sampaikan	
bahwa	ada	titipan	dari	pak	EDI	SETIAWAN	dan	
diiyakan	saja	oleh	pak	EDDY	RUMPOKO.

Kedua,	terdapat	peran	sejumlah	ASN	di	
Kota	 Batu	 yang	 taat	 kepada	 penguasa	 daerah,	
dengan	 memanfaatkan	 sejumlah	 pengadaan	
barang	dan	jasa.	Hal	ini	tentu	menciderai	proses	
pembangunan	 yang	 bersih	 dari	 korupsi	 dan	
bermanfaat	 di	 Kota	 Batu	 serta	 membuktikan	
bahwa	 Layanan	 Pengadaan	 Secara	 Elektronik	
(LSPE)	belum	efektif	untuk	mencegah	korupsi	di	
Kota	Batu.	

Berdasarkan	 keterangannya, 	 Edi	
Setiawan	sebagai	Kepala	ULP	sedangkan	untuk	
mengkondisikan	 pemenang	 lelang	 adalah	
kewenangan	 PPK	 masing-masing	 karena	
berkaitan	dengan	penyusunan	spesifikasi.	

Selain	itu,	pembayaran	kepada	penyedia	
barang/jasa	 harus	 ada	 disposisi	 dari	Walikota	
Kota	 Batu	 pada	 setiap	 pekerjaan	 atau	 proyek	
yang	 ada	 di	 Pemerintah	 Kota	 Batu,	 Hal	 ini	
bertentangan	 dengan	 aturan	 ketika	 pekerjaan	
telah	selesai	dan	sudah	ada	 serah	 terima	hasil	
pekerjaan,	maka	 penyedia	 barang/jasa	 berhak	
menerima	pembayaran.	

Walikota	 Sdr.	 EDDY	 RUMPOKO	 tidak	
akan	memberikan	disposisi	untuk	pembayaran	
pekerjaan	 jika	 belum	 ada	 sesuatu/uang	 yang	
diberikan	kepadanya	dari	penyedia	barang/jasa	
tersebut.	

Edi	 Setiawan	 juga	 diminta	 untuk	
menggagalkan	 6	 (enam)	 proyek	 karena	 hal	
tersebut.	Terkait	disposisi	pembayaran	ini,	bisa	
ditanyakan	 kepada	 Kabid	 Perbendaharaan,	
Badan	 Keuangan	 Daerah	 Sdri.	 KETUT	 atau	
kepada	Kepala	BKD	Sdr.	ZADIM	EFFISIENSI.

	Setidaknya	beberapa	ASN	yang	pernah	
memberikan	uang	suap	adalah	:

Ketiga,	 selain	 Filipus	 Djap	 terdapat	
pengusaha	 lain,	 salah	satu	pengusaha	 tersebut	
adalah	 Yusuf	 dan	 beberapa	 kontraktor	 lain.	
Pekerjaan	 yang	 dikerjakan	 oleh	 YUSUF	 sudah	
dilelangkan	dan	 sudah	dikerjakan	oleh	YUSUF.	
YUSUF	diduga	sering	menyerahkan	uang	untuk	
Eddy	 Rumpoko	 dan	membantu	 kegiatan	 Eddy	
Rumpoko.	Hal	ini	patut	diduga	adalah	hasil	dari	
pemenangan	 paket	 lelang	 pekerjaan	 di	 Kota	
Batu.

	

Inisial Jabatan

ARIF 
ASSHIDIQ

Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Kota Batu

HIMPUN Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 
(DPUPR) Kota Batu

ZADIM 
EFISIENSI

Kepala Badan 
Keuangan Daerah 
Kota Batu
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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	dan	Kristiawan	
harus	didalami	secara	serius	oleh	KPK,	maupun	
Aparat	 Penegak	 Hukum	 di	 Kota	 Batu.	 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	Edi	setiawan.

No	 SKPD	 NAMA	PAKET	 PAGU	
NILAI	

PENAWARAN	
PEMENANG	

1	 Dinas	
Perumahan,	
Kawasan	
Permukiman	dan	
Pertanahan		

Pembangunan	
Pasar	Kota	
Batu	Tahap	I	

9.080.000.	
000	

8.872.662.0	00	 PT.	CIPTA	
KARYA	
MULTI	
TEKNIK	

2	 Dinas	
Perumahan,	
Kawasan	
Permukiman	dan	
Pertanahan	

Renovasi	
Rumah	Dinas	
Walikota		

4.930.000.	
000	

4.333.603.0	00	 PT.	CIPTA	
KARYA	
MULTI	
TEKNIK	

3	 Dinas	
Perumahan,	
Kawasan	
Permukiman	dan	
Pertanahan	

Pembangunan	
Hanggar/	
Garasi	
Pemadam	
Kebakaran	

1.100.000.
000	

1.086.571.200	 MULTI	
CIPTA	
ANUGRAH	

4	 Dinas	
Perumahan,	
Kawasan	
Permukiman	dan	
Pertanahan	

Pembangu	nan	
Food	Court	
Kaki	Lima	
Depan	Ganesha		

1.425.600.	
000		

1.352.649.0	00		 CV.	MAJU	
BERSAMA	

5	 Dinas	
Komunikasi	dan	
Informati	ka	

Belanja	Modal	
Peralatan	dan	
Mesin	–	
Pengadaan	
Peralatan	
Jaringan	

2.920.000.	
000		

2.875.350.0	00	 PT.	CIPTA	
KARYA	
MULTI	
TEKNIK	

6	 Dinas	Lingkun	
gan	Hidup		

Pengadaan	
Mesin	Pemilah	
dan	Pengolah	
Sampah	

15.000.00	
0.000		

Belum	ada		 Paket	
dikembalik	
an	ke	PPK	
untuk	e-	
Purchasing	

 

Beberapa	paket	pekerjaan	yang	dimenangkan	YUSUF	di	tahun	2017
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B.	 MENDALAMI	 KORUPSI	 DAK	 YANG	
MELIBATKAN	BUPATI	MALANG	(RK)

	 Pendidikan	 merupakan	 program	
strategis	 nasional	 serta	 hak	 dasar	 bagi	 setiap	
warga	 negara.	 Kabupaten	 Malang	 yang	
mempunya i 	 w i l ayah 	 luas 	 ten tu 	 sa j a 	
membutuhkan	 dana	 yang	 besar	 untuk	
membangun	 infrastruktur	 maupun	 perbaikan	
layanan	pendidikan	di	Kabupaten	Malang.

	 Namun,	upaya	membangun	Pendidikan	
yang	baik	di	Kabupaten	Malang	menjadi	hampa	
meskipun	mendapat	 kucuran	dana	 yang	besar	
dari	 pemerintah	 pusat.	 Anggaran	 DAK	 untuk	
Dinas	 Pendidikan	 Kabupaten	 Malang	 cukup	
besar,	 dan	 hal	 tersebut	 tentu	 menjadi	 lahan	
basah	bagi	para	koruptor.	

	 Dana	Alokasi	Khusus	(DAK)	Pendidikan	
sebagai	alokasi	dari	Anggaran	Pendapatan	dan	
Belanja	 Negara	 (APBN)	 kepada	 Kabupaten	
Malang	 dengan	 tujuan	 mendanai	 kegiatan	
Pendidikan	 di	 Kabupaten	 Malang	 dijadikan	
lahan	 korupsi	 bagi	 penguasa	 dan	 pebisnis.	
Berikut	 adalah	 Realisasi	 DAK	 pada	 Dinas	
Pendidikan	Kabupaten	Malang:

Sumber:	LHP	BPK,	diolah	MCW.

Dari	 tabel	 diatas,	 dapat	 kita	 lihat	 adanya	 tren	
peningkatan	 DAK	 dari	 tahun	 2010-2017.	
Kenaikan	drastis	terjadi	pada	dua	tahun	terakhir,	
yaitu	pada	tahun	2016	dan	2017.	

Pertama,	Modal	Kampanye	dan	Pengaturan	
Lelang	di	Kabupaten	Malang

Dalam	kasus	Rendra	Kresna	terungkap	terdapat	

hutang-piutang	 antara	 Rendra	 Kresna	 dengan	
IWAN	 KURNIAWAN	 selaku	 Direktur	 PT.	
Anugerah	 Citra	 Abadi	 yang	 memberikan	
pinjaman	 sejumlah	 Rp11.900.000.000,00	 dan	
pinjaman	 dari	 pengusaha-pengusaha	 lainnya	
yang	 tergabung	 dalam	 tim	 sukses	 sejumlah	
Rp20.000.000.000,00	 untuk	 modal	 kampanye	
Rendra	Kresna	di	tahun	2010.	
Dari	 hutang-piutang	 ini	 Rendra	 Kresna	
memerintahkan	sejumlah	ASN	dan	Kepala	SKPD	
di	 Kabupaten	 Malang	 untuk	 mengkondisikan	
sejumlah	pengaturan	lelang	e-procurement	agar	
pemenangnya	 adalah	 tim	 sukses	 RENDRA	
KRESNA.	 Selain	 itu,	 ada	 kewajiban	 pemenang	
lelang	 untuk	 memberikan	 fee	 proyek	 kepada	
RENDRA	 KRESNA	 yang	 besarnya	 telah	
ditentukan.		Setidaknya	berikut	rinciannya	:

	 Pengkondisian	 seluruh	 lelang	 di	
Kabupaten	 Malang	 dilakukan	 oleh	 HENRY	
TANJUNG	 selaku	 Kabag	 PDE-LPSE	 Kabupaten	
Malang	dan	ERYK	ARMANDO	TALLA	(tersangka)	
dengan	menggunakan	jasa	hacker.	

Kedua,	Uang	Suap	dari	ALI	MURTOPO

	 Ali	 Murtopo	 (Terpidana)	 adalah	 pihak	
yang	 akan	 mengerjakan	 proyek	 peningkatan	
fisik	 dan	 mutu	 pada	 dinas	 pendidikan	 yang	
bersumber	 dari	 Dana	 Alokasi	 Khusus.	
Setidaknya	 pada	 tahun	 2011	 panitia	 lelang	
menetapkan	 beberapa	 perusahaan	 yang	
dipergunakan	 Ali	 Murtopo	 sebagai	 pemenang	
l e l a n g , 	 d a n 	 d i l a n j u t k a n 	 d e n g a n 	
penandatanganan	 kontrak	 antara	 PPK	 Dinas	
Pendidikan	 dengan	 direktur	 perusahaan-
perusahaan	 tersebut	 melalui	 proses	 secara	
e lektronik 	 (e-procurement) 	 d i 	 Dinas 	
Pendidikan.	

	 Proyek	DAK	 (beberapa	 ditambah	Dana	
Pendamping)	tahun	2011,	sebagai	berikut:

Sumber:	LPSE	Kabupaten	Malang	dan	opentender.net,	diolah	MCW.
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	 Ali 	 Murtopo	 mendapatkan	 uang	
pembayaran	 dari	 CV	 Karya	 Mandiri,	 CV	
Adhikersa,	 CV	 Sawunggaling	 dan	 CV	 Kartika	
Fajar	 Utama	 sejumlah	 Rp29.156.345.000,00.	
Sejumlah	 Rp23.412.600.000,00	 untuk	
pembayaran	 buku	 dan	 alat	 peraga	 yang	 telah	
d i p e s a n 	 o l e h 	 A l i 	 Mu r t o p o 	 d a n 	 R p 	
900.000.000,00	 (dibayar	 dengan	 cara	 cicilan).	
Sisa	 hasil	 pembayaran	 tersebut	 diberikan	
kepada	RENDRA	KRESNA	sebagai	pembayaran	
fee	 sebesar	 7,5%	 karena	 RENDRA	 KRESNA	
memberikan	proyek-proyek	tersebut	kepada	Ali	
Murtopo.	Sehingga	uang	yang	diberikan	kepada	
RENDRA	 KRESNA	 seluruhnya	 berjumlah	 Rp	
3.026.000.000,00

	 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.	

Ketiga,	FEE	PROYEK	DARI	UBAIDILAH

	 Selain	 itu,	 penerimaan	 uang	 Rendra	
Kresna	 bersumber	 dari	 Dana	 Alokasi	 Khusus	
tahun	 2013.	 Uang	 tersebut	 bersumber	 dari	 	
Ubaidillah	 atas	 kompensasi	 fee	 untuk	 Rendra	
Kresna	sebesar	22,5%	dari	nilai	kontrak	proyek	
peningkatan	mutu	pada	Dinas	Pendidikan	tahun	
2013	sebesar	Rp2.745.000.000.	

	 Ubaidillah	memenangkan	5	(lima)	paket	
pekerjaan	 proyek	 pengingkatan	 mutu	 pada	
Dinas	Pendidikan	tahun	anggaran	2013	sebagai	
berikut	

No	 Proyek	 Penyedia	 Nilai	Kontrak	

5	
Pengadaan	Peralatan	Laboratorium	SMK	Swasta	
	

CV.	Atrium	
Delapan	Belas	 Rp3.474.000.000	

2	
Pengadaan	Peralatan	Laboratorium	SMK	Negeri	
	

CV.	Bangkit	Jaya	
Lestari.	 Rp679.000.000	

3	

Pengadaan	Peralatan	IPS	SMP,	IPA	SMP,	
Matematika	SMP,	Peralatan	Olah	Raga	SMP	
(swasta)	

CV.	Atrium	
Delapan	Belas	 Rp2.500.057.000	

4		

Pengadaan	Peralatan	IPS	SMP,	IPA	SMP,	
Matematika	SMP,	Peralatan	Olah	Raga	SMP	
(Negeri)	

CV.	Sandan	
Utama	 Rp1.955.797.000	

5	

Pengadaan	Peralatan	Pendidikan	Matematika	
SD,	Peralatan	Pendidikan	IPA	SD,	Peralatan	IPS	
SD,	Peralatan	Pendidikan	Bahasa	SD,	Peralatan	
Penjas	Orkes	SD,	Peralatan	Pendidikan	Seni	
Budaya	

CV.	Bima	Media	
Mandiri.	 Rp4.052.795.000	

 

Apabila	melihat	hasil	dari	suap	DAK	Pendidikan	
tahun	2013	dibandingkan	hutang-piutang	biaya	
kampanye	 Rendra	 Kresna	 sejumlah	 33,9	 M	
belum	cukup	untuk	menutupi	hutang	itu.	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	
d e n g a n 	 j e n i s 	 k o n s t r u k s i 	
(rehabilitasi/pembangunan)	 dengan	 total	
sekitar	 Rp	 67	 M.	 Ditambah	 lagi,	 tahun-tahun	
setelahnya	yang	bersumber	bukan	dari	DAK.

	 Selain	Dinas	Pendidikan	tentu	terdapat	
Dinas-Dinas	 lain	 karena	 terdapat	 kesepakatan	
antara	para	Kepala	Dinas	dengan	Rendra	Kresna	
beserta	 Kepala	 PDE-LPSE	 Kabupaten	 Malang.	
Untuk	itu	KPK	harus	terus	mendalami	korupsi-
korupsi	di	Kabupaten	Malang	yang	melibatkan	
dinas-dinas	lainnya	khsususnya	Dugaan	adanya	
fee	 kepada	 RENDRA	 KRESNA	 yang	 besarnya	
telah	ditentukan	yakni	untuk	proyek-proyek	di	
dinas	pengairan	sebesar	17,5	%	-	20%,	fee	untuk	
proyek	di	dinas	Pekerjaan	Umum	sebesar	15%	-	
17,5%	dan	fee	untuk	proyek	di	dinas	pendidikan	
sebesar	17,5%	-	20%.	

Sumber:	LPSE	Kabupaten	Malang	dan	opentender.net,	diolah	MCW.
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C.	KORUPSI	ANGGARAN	BANCAKAN	UANG	
RAKYAT.

Sidang	 Korupsi	 P-APBD	 tahun	 2015	
telah	 melibatkan	 3	 dari	 pejabat	 eksekutif	
diantaranya	 mantan	 Walikota,	 Kepala	 Dinas	
PUPPB	dan	Sekertaris	Daerah	Kota	Malang	serta	
41	 anggota	 DPRD	 Kota	 Malang.	 Selain	 itu	
sebjatinya	masih	banyak	jajaran	eksekutif	yang	
disebut	dan	dijadikan	saksi	dalam	persidangan,

Hal	 ini	 telah	memperlihatkan	sejumlah	
fakta-fakta	baru	di	persidangan.	Sejumlah	saksi	
yang	 didatangkan	 KPK	 dihadapan	 pengadilan	
menyampaikan	 keterangan	 terkait	 dengan	
adanya	dugaan	korupsi	lain	yang	dilakukan	baik	
itu	oleh	pihak	legislatif	mapun	eksekutif.	

Beberapa	 fakta	 yang	 terungkap	
diantaranya	adalah:

*	 Bahwa	 uang	 suap	 untuk	 DPRD	 Kota	
Malang	bersumber	dari	45	Kontraktor	
rakanan	di	Kota	Malang.

*	 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	
p u t u s a n 	 p e n g a d i l a n 	 a d a nya 	
keterlibatan	dari	sejumlah	pihak.

KPK	 tentu 	 berkewaj iban	 untuk	
mendalami	setiap	penyataan	yang	disampaikan	
oleh	 saksi.	 Sehingga	 kasus	 tersebut	 dapat	
semakin	jelas.
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D.PENUNTASAN	KORUPSI	APH	DAERAH	

	 Kepercayaan	 masyarakat	 terhadap	
penuntasan	korupsi	 oleh	APH	Daerah	menjadi	
catatan	buruk	pemberantasan	korupsi	di	Malang	
Raya.

	 Pertama,	penegak	hukum	belum	terlihat	
maksimal	dalam	memberantas	korupsi.	Bahkan,	
dalam	 sejarahnya	 mereka	 tidak	 berani	
menyentuh	pejabat-pejabat	strategis	di	malang.	
Selain	 itu,	 penuntasan	 kasus	 korupsi	 terlihat	
lamban.	 Karena	 itulah	 MCW	 menampilkan	
kembali	 hutang	 kasus	 yang	 ada	 di	 penegak	
hukum	di	Malang	Raya.	

	 Kedua,	belum	pernah	ada	kasus	korupsi	
yang	 ditemukan	 oleh	 inspektorat	 ataupun	
pengendali	 internal	 pemerintah.	 Malah	 dalam	
beberapa	 temuan,	 inspektorat	 terkesan	
menutupi.	
	
	 Ketiga,	mesranya	pejabat	daerah	dengan	
lintas	stakeholder	yang	tergabung	dalam	Forum	
Pimpinan	Daerah	(Forpimda).	Hal	ini	membuat	
garis	 batas	 penegak	 hukum	 dengan	 objek	
pantaunya	menjadi	semakin	kabur.	
	
	 Keempat,	 keterbukaan	 informasi	 yang	
memungkinkan	rakyat	secara	umum	melakukan	
pemantauan	tidak	lah	ditaati.	Pemerintah	malah	
menutup	 diri	 dengan	 membatasi	 dokumen-
dokumen	 yang	 seharusnya	 bisa	 diakses	 oleh	
public	secara	mudah.
	
	 MCW	 mencatat	 kinerja	 Aparat	 Pengak	
Hukum	 di	 Malang	 Raya	 tidak	 melakukan	
pemberantasan	terhadap	dugaan	tindak	pidana	
korupsi	 besar	 dan	 tidak	 tidak	 sesuai	 dengan	
harapan.
	

	 Kabupaten	 Malang	 masih	 menyasar	
pada	Kepala	Desa	dan	aparaturnya	selama	tahun	
2016-2019.	Pada	 	tahun	2019	Kejari	mendapat	
pelimpahan	 perkara	 dugaan	 korupsi	 Dana	
Kapitasi	 di	 Puskesmas	 	 Karangploso	 dari	 tim	
saberpungli	Polda	Jawa	Timur.

	 Hal	ini	juga	hampir	sama	untuk	kinerja	
Aparat	 Penegak	 Hukum	 terutama	 Kepolisian	
Kota	Malang	dalam	melakukan	pemberantasan	
Korupsi.	 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	Mipa	UM.	

	 Pada	 Kota	 Batu,	 kinerja	 Kepolisian	
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.	

	 Adapun	beberapa	catatan	kasus	korupsi	
yang	 diadukan	 atau	 ditemukan	 oleh	 Malang	
Corruption	 Watch,	 seperti	 yang	 tertera	 pada	
tabel	(I-III)	dibawah:
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NAMA	KASUS	 DESKRIPSI	 SUMBER	
PERKEMBANGAN	

2017	

PERKEMBANGAN	

2018	

PERKEMBANGAN	

2019	

Dugaan	Korupsi	
Pembebasan	
Lahan	UIN	

	

Adanya	dugaan	
penyalahgunaan	
dana	pembebasan	
lahan	UIN	Kampus	3	

Pengaduan	

Ditangani	oleh	
kejari	Malang.	Dan	

sudah	ada	
terpidana	

PUTUSAN	
BANDING	SUDAH	
ADA	NAMUN	
BELUM	ADA	

EKSEKUSI	DARI	
KEJAKSAAN.	

PUTUSAN	
BANDING	SUDAH	
ADA	NAMUN	
BELUM	ADA	

EKSEKUSI	DARI	
KEJAKSAAN.	

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	

P-21	dari	
Kepolisian	dan	
sudah	ada	5	
Terdakwa	
dituntut	

dipersidangan	
oleh	Kejari	
Malang	

	

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	

Belum	ada	tindak	
lanjut	dari	

penegak	hukum	

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	

MCW	terus	
berupaya	

mendorong	agar	
penegak	hukum	
Memproses	Kasus	

ini	

Korupsi	Lab	
FMIPA	UM	

Penyalahgunaan	
Anggaran	peralatan	

Lab	FMIPA	Um	
Pengaduan	

Ditangani	oleh	
Kejaksaan	

Putusan	Kasisasi	
sudah	ada,	2	

Terpidana	telah	
dieksekusi	oleh	
Kejari	Malang	

Terdapat	
sejumlah	pihak	
yang	belum	
diproses	oleh	

Kejaksaan,	teruma	
actor	

intelektualnya	

Tabel	I	Korupsi	Kota	Malang
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Nama	Kasus	 Deskripsi	 Sumber	
Perkembangan	

2017	

Perkembangan	

2018	

Perkembangan	

2019	

Dugaan	
Korupsi	

Pasar	Modern	
Sumedang	

Terdapat	
Kekurangan	
volume	dalam	

pengerjaan	pasar	
sumedang	

Temuan	
MCW	

	

Tidak	ada	tindak	
lanjut	Penegak	

Hukum	

MCW	
melaporkan	

kepada	
Kepolisian	
Kabupaten	
Malang	

MCW	mendorong	
Kejari	untuk	
menuntaskan	
dugaan	Korupsi	
Pasar	Sumedang.	
Kejari	menjadi	
TP4D	terhadap	
Pengadaan	baru	

Tukar	Guling	
Aset	Pemkab	

Malang	

Tukarguling	
antara	Pemkab	
dengan	Pihak	
ketiga	tidak	

didasarkan	pada	
aturan	

Temuan	
MCW	

-	
Telah	

disampaikan	
kepada	public	

-	

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	
terdapat	2	
penetapan	
tersangka	

2	Terdakwa	dari	
Puskesmas	
Karangploso	
ditangani	

Kejaksaan	dan	
adanya	

penetapan	
tersangka	baru	di	
Dinas	Kesehatan	

Tabel	II	Korupsi	Kabupaten	Malang
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Nama	Kasus	 Deskripsi	Singkat	 Sumber	
Perkembangan	

2018	

Perkembangan	

2019	

Korupsi	PT	BWR	
Kota	Batu	

Terdapat	sejumlah	dana	yang	
tidak	dapat	
dipertanggungjawabkan	
dalam	pemberian	pinjaman	
menggunakan	dana	PT	BWR	

Temuan	
MCW	
	

1	Terpidana	telah	
divonis.	Terdapat	
dugaan	keterlibatan	
pihak	lain	yang	
belum	diproses	oleh	
penegak	Hukum	

Telah	
disampaikan	
kepada	
Kejaksaan	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	

MCW	terus	
berupaya	
mendorong	agar	
penegak	hukum	
Memproses	Kasus	
ini	

Tidak	ada	tindak	
lanjut	dari	APH	

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	

Pemberian	
Keringanan	Pajak	
JTP	Group	oleh	
Walikota	

Dugaan	Penyalahgunaan	
Wewenang	pada	pemberian	
keringanan	pajak	Jatim	Park	
Kota	Batu	Terdapat	dugaan	
perbuatan	melawan	hukum	
dalam	pemberian	keringanan	
pajak	oleh	Walikota	Batu	
kepada	Beberapa	perusahaan	
yang	tergabung	dalam	jatim	
park	grup.	
	

2012	

Beberapa	Kali	telah	
disampaikan,	namun	
tidak	ada	tindak	
lanjut	dari	penegak	
hukum,	

Kejaksaan	
membawa	ke	
ranah	
Administrasi	dan	
Tata	Usaha	
Negara	
	

Pembangunan	
Pasar	Sayur	Kota	
Batu	

Adanya	Kekurangan	Volume	
dalam	pengerjaan	Proyek.	
Termasuk	ditemukan	hasil	
pembangunan	yang	sudah	
rusak	

Temuan	
MCW	

-	 MCW	
melaporkan	
kepada	Kejari	
namun	Kejari	
menduga	bahwa	
kerugian	negara	
kecil.	

 

Tabel	III	Korupsi	Kota	Batu

12



Pemilu 
Koruptif 
“Pileg dan 
Pilkades”
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A.	 PEMILU	 LEGISLATIF	 KOTA	MALANG	 DAN	
SEJUMLAH	PELANGGARAN

	 Pemilihan	umum	secara	 serentak	pada	
april	2019	lalu	tidak	hanya	menghasilkan	siapa	
pemenang	dalam	kontestasi	elektoral.	Tapi	juga	
mengisahkan	 sejumlah	 persoalan	 yang	
mewarnai	 dinamika	 perpolitikan	 di	 tanah	 Air.	
adalah	 fakta	 bahwa	 sejumlah	 praktik	 money	
politik	 dan	 pelanggaran	 pemilu	 lainnya	
bersemarak	pada	saat	sebelum,	sementara	dan	
pasca	 pelaksanaan	 electoral	 demokrasi	 2019	
lalu.	Fenomena	semacam	ini	hampir	terjadi	pada	
seluruh	daerah	di	 Indonesia,	 termasuk	di	Kota	
Malang.	

	 Hasil	 Monitoring	 dan	 advokasi	 pemilu	
legislatif	 kota	 Malang	 yang	 dilakukan	 MCW	
dengan	 metode	 tracking,	 	 investigasi,	 	 dan	 	
pemantauan	 	 lapangan	 	 diperoleh	 sejumlah	
temuan	 menarik.	 Terdapat	 kurang	 lebih	 23	
kasus	dengan	jenis	pelanggaran	yang	berbeda-
beda.	 Mulai	 dari	 politik	 	 uang,	 	 penggunaan	 	
fasilitas	 	negara	 	untuk	 	kampanye,	hingga	 	alat	 	
peraga		kampanye		yang		masih		terpasang		saat		
masa	 	tenang.	 	Politik	uang	 	merupakan	 	kasus	 	
terbanyak	 	 yang	 	 ditemukan	 	 MCW	 	 dengan	 	
jumlah		17	kasus.	berikut	adalah	catatannya.

	 1.	Membagikan	 	sejumlah	 	uang	 	dihari	 	
tenang	 	dan	 	usai	 	pencoblosan.	 	Dari	 	 	temuan	
dan	 	pemantaun	 	yang	 	dilakukan	 	oleh	 	MCW,	 	
kegiatan		ini		berlangsung		dengan	tertutup		dan		
diberikan	 	 oleh	 	 tim	 	 sukses	 	 masing-masing	 	
calon.		Nominal		yang	dibagikan		oleh		beberapa		
calon		legislatif	 	Kota		Malang		rentang		50		ribu		
hingga	 200	 ribu	 kepada	 setiap	 orang,	 	 hal	 ini	
tersebar	 dilakukan	 oleh	 para	 caleg	 di	 5	
kecamatan.	 Para	 caleg	 tersebut	 40%	nya	 ialah	
dari	PAW	DPRD	Kota	Malang	tahun	 	2019	 	saat	 	
ini.		Kondisi		politik		uang		yang		semakin		massif		
dikarenakan	 pengawasan	 yang	 dilakukan	 oleh	
BAWASLU	 kurang	 serius	 dan	 proaktif	 dalam	
mencari	 informasi	 ataupun	 investigasi	 tentang	
politik	uang.	

	 2.Penggunaan	 fasilitas	 negara	 untuk	
kepentingan	 kampanye	 juga	 dilakukan	 oleh	 	
para	 	 caleg	 	 incumbent.	 	 Salah	 	 satunya	 	
memanfaatkan		masa		reses		DPRD	tahun		2019		
yang	 	 dilaksanakan	 	pada	 	 awal	 	Bulan	 	April	 	
tersebut	 	 diduga	 	 banyak	 disalahfungsikan	
sebagai	ajang	kampanye.	Ditambahkan	dengan	
besar	anggaran	dana		reses		mencapai		12		Miliar.		
Hal	 	 ini	 	 juga	 	 diperkuat	 	 dengan	 	 beberapa	 	
aduan	 yang	 diterima	 oleh	 MCW	 mengenai	
aktivitas	reses	yang	dilakukan	oleh	DPRD.	

	 3.Pembagian	 	 uang	 	 kepada	 	 setiap	 	
warga		saat		hari		tenang		menjadi		modus		yang	
banyak	 	dilakukan	 	oleh	 	caleg	 	Kota	 	Malang.	 	
Berdasarkan	 	 hasil	 	 analisa	 	 Laporan	
Penerimaan	 	 Sumbangan	 	 Dana	 	 Kampanye	 	
(LPSDK)		tercatat		bahwa		rata-rata	setiap		caleg		
mendapatkan	 sumbangan	 dana	 kampanye	 2	
Juta.		Dan	tercatat	bahwa	sebagain	besar	berupa	
jasa,	 dengan	 demikian	 MCW	 menduga	 bahwa	
ada	 sumber	 	 pendanaan	 	 lain	 	 yang	 	 tidak	 	
disampaikan	 	para	 	 caleg	 	kepada	 	KPU	 	Kota	
Malang		didalam		LPSDK.		Hal		ini	 	memperkuat		
bahwa		sejak		awal		pencalonan	legislatif		di		Kota		
Malang	 	sudah	 	tidak	 	sesuai	 	dengan	 	prinsip	 	
anti	 	korupsi.	Masifitas	 	politik	 	uang	 	nantinya	 	
akan	 	 berakibat	 	 terhadap	 	masifitas	 	 korupsi	
politik.		Dimana		ketika		caleg		menjadi		anggota		
dewan	 	 akan 	 	 melakukan 	 	 akt i f i tas 	
pengembalian	 	modal	 	 politik	 	 yg	 	 digunakan	 	
saat	 	 melakukan	 	 politik	 	 uang	 	 dimasa	
pencalonan.
	
	 4.Dalam	penelusuran	MCW	pada	Laman	
Acch	 KPK	 tentang	 LHKPN	 ditemukan	 bahwa,	
Hampir	dari	29	anggota	DPRD	hasil	PAW	yang	
kembali	 mencalonkan	 diri	 pada	 Pemuli	
Legislatif	 2019	 lalu	 diduga	 tidak	 patuh	 dalam	
menyampaikan	 Laporan	 harta	 Kekayaan	
Penyelenggara	 Negara	 (LHKPN)	 sebelum	
menjabat	dan	sementara	menjabat	sebagai	PAW	
DPRD	Kota	Malang.

PEMILU KOTA MALANG
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B.	PILKADES	DAN	POLITIK	
KEKERABATAN

	 Pemilihan	 kepala	 desa	 merupakan	
peristiwa	 politik	 di	 tingkat	 desa	 yang	
menunjukkan	 bahwa	 masyarakat	 desa	 adalah	
masyarakat	 yang	 sudah	 berpolitik	 secara	
langsung	 dari	 awalnya.	 Kontestasi	 pemilihan	
kepala	 desa	 merupakan	 kelanjutan	 dari	
demokrasi	di	tingkat	pedesaan.	

	 Kebijakan	 politik	 di	 tingkat	 desa	 telah	
diatura	 melelui	 beberapa	 regulasi,	 mulai	 dari	
Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2014	 tentang	
Desa	,	Pemendagri,	dan	peraturan	Butai	Malang	
yang	 secara	 teknis	 mengatur	 pelaksanaan	
Pemilihan	kepala	desa	secara	serentak.	

	 Pilkades	 Kabupaten	 Malang	 telah	
dilaksanakan	 pada	 30	 Juni	 2019,	 dan	 telah	
menghasilkan	 sejumlah	 calon	 kepala	 desa	
terpilih	 yang	 nantinya	 akan	 memipin	 desanya	
selama	 6	 tahun	 kedepan.	 Akan	 tetapi,	 bukan	
berarti	 proses	 penyelenggaraan	 pilkades	
Kabupaten	 Malang	 berjalan	 tanpa	 masalah,	
sebaliknya	 dalam	 monitoring	 MCW	 justeru	
m en j umpa i 	 s e j um l a h 	 c a t a t a n 	 y a n g 	
menggambarkan	 politik	 Desa	 Rentan	 dengan	
praktik	Koruptif.

1.	Rendahnya	Biaya	Pilkades	

	 Biaya	 pemilihan	 kepala	 desa	 dibiayai	
oleh	APBD.	Didalam	Perbub	Kabupaten	Malang	
dijelaskan	 bahwa	biaya	 pemilihan	 kepala	 desa	
dibiayai	 oleh	 APBD.	 Akan	 tetapi	 dalam	
pelaksanaan	di	lapangan	 	biaya	yang	diberikan	
tidak	 cukup	 untuk	 membiayai	 pemilihan	 di	
masing-masing	 kepala	 desa.	 MCW	menilai	 hal	
tersebut	 adalah	 perencanaan	 biaya	 pemilihan	
kepala	 desa	 tidak	 direncanakan	 oleh	 Panitia	
pemilihan	 kepala	 desa	 kepada	 bupati	 melalui	
camat,	 akan	 tetapi	 direncanakan	 oleh	 panitia	
pemilihan	 kabupaten.	 Seharusnya	 didalam	

Perbup	 Nomor	 5	 tahun	 2019	 tentang	 Desa	
dijelaskan	 bahwa	 panitia	 pemilihan	 desa	 yang	
dibentuk	 oleh	 BPD	 merencanakan	 biaya	
anggaran	pemilihan	kepala	desa	kepada	bupati	
melalui	camat.

2.	Money	politik	masih	ada

	 Demokrasi	yang	baik	adalah	demokrasi	
yang	bersih,	pelaksanaan	demokrasi	yang	tidak	
ada	 money	 politik.	 kenyataannya,	 dalam	
pilkades	 kabupaten	 malang	 kemarin,	 masih	
ditemukan	adanya	money	politik	dari	salah	satu	
calon	 pemilihan	 kepala	 desa	 di	 salah	 satu	
kecamatan	 di	 Kabupaten	Malang.	 (aduan	 yang	
masuk	ke	MCW).

3.Dinasti	 	 Politik	 di	 Kabupaten	 Malang	
(Pilkades	Rasa	Keluarga)

	 Dinasti	 politik	 tampak	 dipemilihan	
Kepala	Desa	di	Kabupaten	Malang.	Pada	pilkades	
tahun	2019,	di	269	desa	di	 kabupaten	malang	
terdapat21	pasangan	suami	istri	dan	10	kakak-
adik.	 Hal	 ini	 memberikan	 gambaran	 bahwa	
demokrasi	 desa	 di	 Kabupaten	 Malang	 belum	
berjalan	 dengan	 baik.	 Sehingga	 fenomena	 ini	
memberikan	 indikasi	 menguatnya	 oligarki	 di	
Kabupaten	Malang.

4.	Banyak	masyarakat	tidak	memilih	

	 Kita	 ketahui	 bersama	 bahwa	 wilayah	
desa	 di	 kabupaten	 malang	 sangat	 luas	 dan	
jumlah	penduduk	yang	banyak.	Sehingga	Banyak	
masyarakat	 desa	 yang	 memilih	 untuk	 tidak	
menggunakan	 hak	 pilihnya	 didalam	 pilkades	
tahap	 ketiga	 tahun	 2019	 (Pantauan	 MCW).	
Padahal	 seharusnya	 Pilkades	 ini	 merupakan	
salah	satu	cara	masyarakat	desa	untuk	memilih	
pemimpinnya.	 Salah	 satu	 sebabnya	 selain	 soal	
geografis	 rumah	 yang	 jauh	 dari	 TPS,	 juga	 soal	
waktu	kampanye	yang	hanya	5	hari.

15



Catatan 
Pengelolaan 
Anggaran 
Publik 



A.	MEMBONGKAR	PROBLEMATIKA	
ANGGARAN	PUBLIK	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	 kelompokkelompok	 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 , 	 pene tapan , 	
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.

1.	Membaca	Wajah	APBD;	Kesenjangan	Rasio	
D e s e n t r a l i s a s i 	 ( PAD ) 	 d a n 	 R a s i o 	
Ketergantungan	(Dana	Transfer)

Sumber	pendapatan	 Jumlah	 %	
Pendapatan	Asli	Daerah		 533,511,294,685.00	 25.39	
Pajak	Daerah		 430,000,000,000.00	 	
Hasil	Retribusi	Daerah		 42,963,819,700.00	 	
Hasil	Pengelolaan	daerah	yg	dipisahkan		 25,014,262,985.00	 	
lain-lain	pendapatan	asli	daerah	yang	sah	 35,533,212,000.00	 	
Dana	Perimbangan		 1,215,649,394,188.00	 57.85	
Bagi	hasil	pajak/bagi	hasil	bukan	pajak	 113,684,568,188.000	 	
Dana	Alokasi	Umum		 886,503,661,000.00	 	
Dana	Alokasi	Khusus	 215,461,165,000.00	 	
lain-lain	pendapatan		daerah	yang	sah	 352,202,263,510.00	 16.76	
Pendapatan	Hibah	 66,393,280,000.00	 	
Dana	bagi	hasil	pajak	dari	Provinsi	dan	pemerintah	
daerah	lainnya	

208,600,575,510.00	 	

Dana	Penyesuaian	dan	Otonomi	Khusus	 73,871,078,000.00	 	
bantuan	keuangan	dari	provinsi	atau	pemerintah	
daerah	lainnya	

3,337,330,000.00	 	

 

Postur	APBD	Kota	Malang	Tahun	2019

Sumber:	Dokumen	APBD	Kota	Malang	2019,	diolah	MCW

Membongkar 
Problematika 
Anggaran Publik 
Malang Raya
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Catatan	Kritis.

	 Dalam	 konteks	 desentralisasi	 otonomi	
daerah,	 kondisi	 kesenjangan	 anggaran	
pendapatan	 Kota	 Malang	 sebagaimana	
dijelaskan	pada	tabel	di	atas	merupakan	suatu	
problem	dalam	desentralisasi	otonomi	Daerah,	
terutama	 berkaitan	 dengan	 kemandirian	 dan	
kemampuan	daerah	dalam	mengelola	kekayaan	
d a e ra hnya 	 s e b a ga imana 	 d i c i t a - c i t a 	
desentralisasi.	 setidaknya	 ada	 dua	 rumusan	
untuk	membedah	persoalan	di	atas.	

	 Pertama,	 rasio	 desentralisasi.	 Makna	
rasio	ini	adalah	semakin	besar	angka	rasio	maka	
s emak i n 	 mampu 	 s u a t u 	 p eme r i n t a h 	
melaksanakan	desentralisasi	pemerintahan;

	 Dalam	 hal	 ini	 Kota	Malang	masih	 jauh	
dari	 kata	 bagus	 dalam	 penyelenggaraan	
desentralisasi	 karena	 rasio	 desentralisasinya	
hanya	sebesar	25.39%	untuk	tahun	2019.	bukan	

hanya	 tahun	 ini	 namun	 2	 tahun	 ke	 belakang,	
24.76%	 untuk	 tahun	 2018	 dan	 26.89	 untuk	
tahun	 2017.	 Mengartikan	 bahwa	 memang	
sumber-sumber	 pendapatan	 di	 Kota	 Malang	
t idak 	 benar -benar 	 d i fungs ikan 	 demi 	
kepentingan	 masyarakat	 luas	 dan	 lebih	
bergantung	pada	dana	transfer.

	 Kedua,	Rasio	ketergantungan.	seberapa	
ketergantungan	daerah	sebuah	daerah	terhadap	
dana-dana	transfer?,	rasio	ini	digunakan	untuk	
menjawab	 soal	 tersebut,	 semakin	 besar	 angka	
ra s i o 	 maka 	 s emak i n 	 t i n g g i 	 t i n gka t 	
ketergantungannya;

	 Dalam	3	tahun	ke	belakang	Kota	Malang	
masih	 benar-benar	 memiliki	 kondisi	 serius	
t e r k a i t 	 k e t e r g a n t u n g a n n y a . 	 R a s i o 	
ketergantungan	tahun	2019	sebesar	71%,		2018	
sebesar	70%,	dan	2017	 sebesar	71%.	Artinya,	
angka	 rasio	 ketergantungan	 pemkot	 Malang	
terhadap	 dana	 transfer	 pusat	 cenderung	
meningkat	pada	setiap	tahunnya.

Rasio		desentralisasi =
PAD

Total	pendapatan	daerah
x 100

Rasio		ketergantungan=
Pendapatan	transfer

Total	pendapatan	daerah
x 100

	 Meskipun	 	 total	 anggaran	pendapatan	Kota	Malang	pada	2019	 lebih	 tinggi	dibanding	 tahun	
sebelumnya,	namun	jumlah	tersebut		lebih	besar	ditopang	dari	dana	perimbangan/transfer	dari	pusat.	
Misalnya,	Dana	Perimbangan	sebesar	57.8%,	PAD	sebesar	25.3	%,	dan	disusul	 lain-lain	pendapatan	
daerah	yang	sah	sebesar	16/7	%.		Berikut	adalah	Grafiknya
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2.	Dugaan	Politisasi	Dana	Reses		

	 Pada	 tahun	 2019,	 DPRD	 Kota	 Malang	
Menganggarkan	 Dana	 Reses	 sebesar	 12.1	
Milliyar.	Jumlah	tersebut	lebih	besar	dari	tahun	
sebelumnya	yakni	2018	sebesar	Rp	3.3	milliyar,	
dan	 2017	 sebesar	 Rp	 4.3	 Milliyar.	 Artinya,	
terdapat	selisih	sebesar	Rp	8.8	Milliyar.	Berikut	
rinciannya.

Catatan	Belanja	Reses	DPRD	Kota	Malang.

	 Pertama,	pada	tahun	2019	adalah	tahun	
terakhir	dari	massa	jabatan	anggota	DPRD	Kota	
Malang	 sehingga	 dapat	 dipastikan	 bahwa	

agenda	 reses	 secara	 efektif	 hanya	 dapat	
dilaksanakan	dua	kali.	Hal	tersebut	didasarkan	
pada	pasal	391	ayat	(3)	UU	MD3	yaitu	masa	reses	
tidak	dijalankan.

	 Kedua,	 selain	 total	 anggaran	 Reses,	
terdapat	 sejumlah	belanja	 kegiatan	 reses	 yang	
diduga	 tidak	wajar	padahal	kondisi	kebutuhan	
tidak	 jauh	 berbeda	 dari	 tahun	 sebelumnya,	
Ketiga, 	 dalam	 riset	 MCW	 sebelumnya,	
ditemukan	 bahwa	 kebanyakan	 peserta	 yang	
hadir	 pada	 pelaksanaan	 kegiatan	 Reses	 DPRD	
Kota	 Malang	 adalah	 para	 konstituen	 dan	
s impat isan 	 yang 	 sebe lumnya 	 pernah 	
bersinggungan	 dengan	 partai	 politik,	 anggota	
partai	atau	caleg	bersangkuta.	

	 Keempat,	 terdapat	 28	 orang	 anggota	
DPRD	 (hasil	 PAW)	 Kota	 Malang	 2014-2019,	
kembali	 mencalonkan	 diri	 pada	 pemilu	 April	
2019	sehingga	berpotensi	untuk	memanfaatkan	
dana	reses	sebagai	sumberdaya	politik.	Kelima,	
Selain	 itu,	MCW	 juga	menilai	 sejauh	 ini	 DPRD	
Kota	 Malang	 tidak	 pernah	 terbuka	 dengan	
dokumen	laporan	kegiatan	reses	DPRD	sehingga	
publik	tidak	memiliki	akses	untuk	mengevaluasi	
kegiatan	reses	yang	sejauh	ini	dilakukan.	

Anggaran	kegiatan	
reses	2019	

Tahun	2017	 Tahun	2018	 Tahun	2019	
4.304.300.000	 3.308.300.000	 12.100.000.000	

 Sumber	:	APBD	Kota	Malang	tahun	2017-2019

Belanja	reses	 645² 	 645³ 	

PNS	 11.781.000	 13.890.000	

Uang	lembur	PNS	 117.540.000	 358.952.000	

Belanja	bahan	habis	pakai	 6.480.000	 54.675.000	

Belanja	jasa	kantor	 337.500.000	 1.012.500.000	

Pencetakan/penggandaan	bahan	 161.999.000	 263.264.000	

Belanja	sewa	rumah/tempat	 337.500.000	 1.158.186.600	

Belanja	sewa	perlengkapan	 795.500.000	 2.434.532.400	

Belanja	makan	dan	minum	 1.512.000.000	 6.804.000.000	

 
Sumber;	APBD	Kota	Malang	2018-2019,	diolah	MCW

bagian KU 
BERAPA?
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	 Sama	halnya	Kota	Malang,	Kota	Batu	juga	
memiliki	 kecenderungan	 yang	 serupa	 pada	
konteks	 pengelolaan	 keuangan	 Daerah,	
utamanya	 berkaitan	 dengan	 pengelolaan	
Pedapatan	 Asli	 Daerah.	 dari	 postur	 anggaran	
sebagaimana	 dijelaskan	 pada	 tabel	 di	 atas	
menunjukan	bahwa,	dari	total	APBD	Kota	Batu	
tahun	 	2019	 lebih	banyak	diperoleh	dari	dana	
perimbangan	 yakni,	 59,5	 %,	 sementara	 dari	
sektor	 PAD	 hanya	 9.8	 %	 dan	 lain-lain	
pendapatan	daerah	yang	sah	20.8	%.	

	 Setidaknya,	 terdapat	 beberapa	 catatan	
mengapa 	 kond i s i 	 ke sen j angan 	 ra s io 	
desentralisasi	dan	rasio	ketergantungan	masih	
dominan	terjadi	di	Kota	Batu.	

	 Pertama,	 pengelolaan	 pajak	 dan	
retribusi	daerah	belum	optimal.	Hal	itu	terlihat	
dari	 sejumlah	 piutang	 pajak	 yang	 berlum	
terbayarkan	 sebagai	 penerimaan	 daerah.	
Misalnya,	 dalam	 catatan	 LHP-BPK	 Jawa	 Timur	
menyebutkan	 bahwa,	 total	 piutang	 pajak	 Kota	
Batu	hingga	pada	 tahun	2017	sebesar	Rp	65.4	
Milliyar.	Jumlah	tersebut	lebih	besar	disumbang	
dari	piutang	pajak	PBB	sebesar	Rp	31.3	Milliyar,	

pajak	Hiburan	sebesar	Rp	26.3	Milliyar,	disusul	
pajak	 ABT	 Rp	 3.1	 Milliyar	 dan	 pajak	 Hotel	
Sebesar	3	Milliyar.
	 K e d u a , 	 m a s s i f n y a 	 d u g a a n 	
penyelewengan	dana	setoran	pajak	PBB	di	Kota	
Batu	 yang	 mengakibatkan	 daerah	 kehilangan	
potensi	pendapatannya.	Sebagai	contoh	adalah	
kasus	dugaan	pemotongan	dana	setoran	PBB	di	
Desa	 Sumberejo	 dengan	 potensi	 kerugian	
Negara/daerah	 sebesar	 kurang	 lebih	 900	 Juta.	
Selain	 itu,	 pada	 tahun	 2019,	 setidaknya	 MCW	
menerima	 aduan	 yang	 sama	 terkait	 dugaan	
penyelewengan	 dana	 setoran	 PBB	 pada	
beberapa	Desa	Lainnya.

	 Ketiga,	mekanisme	budgetary	slack	atau	
kesenjangan	 anggaran	 masih	 menjadi	 modus	
umum	 da lam	 perencanaan 	 anggaran 	
pendapatan	 daerah.	 Budgetary	 Slack	 terjadi	
karena	 adanya	 perbedaan	 potensi	 pendapatan	
dengan	target	yang	direncanakan	oleh	individu	
(pejabat	Kota	Batu)	dengan	merendahkan	target	
pendapatan	untuk	lebih	mudah	dicapai	

Sumber	pendapatan	 Jumlah	 %	
Pendapatan	 Rp.	983,7	M					 	
Pendapatan	Asli	Daerah		 Rp.	153,3	M	 25.39	
Dana	Perimbangan		 Rp.	695,5	M	 57.85	
lain-lain	pendapatan		daerah	yang	sah	 Rp.		134,8	M	 16.76	

 Sumber;	APBD	Kota	Batu	2019.

Buruknya 
Pengelolaan PAD 
Kota Batu

Pendapatan	Daerah	Kota	Batu	2019
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URAIAN	 JUMLAH	 %	

BELANJA	DAERAH	 4,180,215,777,695		 		

BELANJA	DINAS	 1,283,665,868,341		 31%	

Belanja	tidak	langsung	 1,007,414,786,634		 24%	

Non	kegiatan	 	1,007,414,786,634		 		

Belanja	langsung	 276,251,081,707	 7%	

Program	pelayanan	administrasi	perkantoran	 								5,087,863,800		 		

Program	peningkatan	saran	dan	prasarana	aparatur	 								4,694,730,000		 		
Program	peningkatan	pengembangan	sistem	
pelaoran	capaian	kinerja	dan	keuangan	

											108,000,000		
		

Program	pendidikan	anak	usia	dini	dan	pendidikan	
masyarakat	

								3,590,814,000		
		

Program	pendidikan	sekolah	dasar	(SD)	 						45,166,080,000		 		
Program	pendidikan	Sekolah	Menengah	Pertama	
(SMP)	

						28,579,708,108		
		

Program	peningkatan	mutu	tenaga	kerja	teknis	
pendidikan	

								1,863,000,000		
		

Program	manajemen	pelayanan	pendidikan	 1.482.285.799.46	 		

Program	pelaksanaan	BOS	satuan	Pendidikan	Negeri	 				185,678,600,000		 		
 

	 Dilihat	dari	postur	anggaran	Pendidikan	
di	atas,	anggaran	Pendidikan	Kabupaten	Malang	
mencapai	 31%.	 Namun	 yang	 harus	 dicermati	
adalah	 Belanja	 Langsungnya.	 Dari	 31%	
anggaran	pendidikan,	24%	adalah	belanja	tidak	
langsung,	sedangkan	belanja	langsungnya	hanya	

7%.	 Padahal,	 kebutuhan	 pendidikan	 di	
Kabupaten	Malang	 lebih	banyak	untuk	belanja	
langsung. 	 Minimnya	 belanja	 langsung	
pendidikan	 di	 Kabupaten	 Malang	 sudah	
bertahun-tahun	 terjadi.	 Berikut	 adalah	 grafik	
anggaran	pendidikan	Kabupaten	Malang:

Pendidikan	 di	 Kabupaten	 Malang	 Kurang	
Perhatian
	
	 Pendidikan	merupakan	sektor	prioritas	
wajib	 untuk	 semua	 Daerah.	 Dari	 Perspektif	
anggaran , 	 kewaj iban	 daerah	 minimal 	
mengalokasikan	 anggaran	 untuk	 Pendidikan	
minimal	 20%.	 Hal	 itu	 sesuai	 dengan	 Pasal	 49	

ayat	(1)	Undang-Undang	Nomor	20	Tahun	2003	
Tentang	 Sistem	 Pendidikan	 Nasional.	 Di	
Kabupaten	Malang,	hal	itu	juga	dipertegas	dalam	
Pasal	43	ayat	(1)	Peraturan	Daerah	Kabupaten	
Malang	 Nomor	 7	 Tahun	 2009	 Tentang	 Sistem	
Penyelenggaraan	 Pendidikan	 Di	 Kabupaten	
Malang.	 Berikut	 adalah	 postur	 anggaran	
pendidikan	Kabupaten	Malang.

Sumber;	APBD	Kota	Batu	2019.

Catatan 
Anggaran 
Kab. Malang 
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	 K a b u p a t e n 	 M a l a n g 	 p e r l u 	
mengalokasikan	 anggaran	 pembangunan	
infrastruktur	 sekolah	 dan	 biaya	 operasional	
sekolah	lebih	banyak.	Artinya,	Belanja	Langsung	
pendidikan	 perlu	 ditingkatkan.	 Karena	
kurangnya	 belanja	 langsung	 berefek	 pada	
buruknya	 kualitas	 infrastruktur	 sekolah	 dan	
kualitas	 lulusan	 Sekolah	 Dasar	 dan	 Sekolah	
Menengah	Pertama	di	Kabupaten	Malang.	

Pendapa t an 	 A s l i 	 Dae rah 	 Rendah , 	
Perusahaan	Daerah	Rugi

	 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,	
menandakan	 bahwa	 sebuah	 daerah	 mampu	
melaksanakan	 desentralisasi	 fiskal	 dan	
mengurangi 	 ketergantungan	 terhadap	
Pemerintah	Pusat.

	 Dalam	 Anggaran	 Pendapatan	 dan	
Belanja	 Daerah	 (APBD)	 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	APBD	2019:

URAIAN	 APBD	2019	 %	
PENDAPATAN	 4,001,643,349,085.32		 		
Pendapatan	Asli	Daerah		 525,974,716,486.32		 13%	
Pajak	Daerah		 215,811,875,000.00		 		
Hasil	Retribusi	Daerah		 38,384,383,796.00		 		
Hasil	Pengelolaan	daerah	yg	dipisahkan		 18,212,445,990.30		 		
Lain-lain	pendapatan	asli	daerah	yang	sah	 253,566,011,700.02		 		
Dana	Perimbangan		 2,588,321,689,000.00		 65%	
Bagi	hasil	pajak/bagi	hasil	bukan	pajak	 216,014,807,000.00		 		
Dana	Alokasi	Umum		 1,716,472,214,000.00		 		
Dana	Alokasi	Khusus	 655,834,668,000.00	 		
lain-lain	pendapatan		daerah	yang	sah	 887,346,943,599	 22%	
Pendapatan	Hibah	 200,678,600,000.00		 		
Dana	Darurat	

	
		

Dana	bagi	hasil	pajak	dari	Provinsi	dan	pemerintah	
daerah	lainnya	 243,838,853,599.00		 		
Dana	Penyesuaian	dan	Otonomi	Khusus	 442,754,490,000.00		 		
bantuan	keuangan	dari	provinsi	atau	pemerintah	daerah	
lainnya	 75,000,000.00		 		
 

Jumlah	PAD	dari	tahun	ke	tahun	juga	cenderung	
stagnan. 	 T idak 	 ada 	 kenaikan	 berart i 	
menunjukkan	 kemalasan	 Pemerintah	 Daerah	

dalam	 pengelolaan	 kekayaan	 daerah.	 Berikut	
adalah	grafik	besaran	PAD	dari	tahun	2016:

Gra�ik	2.1	Perbandingan	BL	dan	BTL	Anggaran	Pendidikan

Sumber:	Dokumen	APBD	Kabupaten	Malang	tahu	2019
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	 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.

	 M enu r u t 	 p e n g ama t a n 	 Ma l a n g 	
Corruption	 Watch	 (MCW),	 rendahnya	 PAD	
Kabupaten	Malang	bukan	tanpa	alasan.	Terdapat	
beberapa	kebocoran	PAD	yang	seharusnya	bisa	
dimaksimalkan	Pemerintah	Kabupaten	Malang	
(Pemkab).	Salah	satu	kebocoran	PAD	bersumber	
dari	hasil	pengelolaan	daerah	yang	dipisahkan	
yaitu	Perusahaan	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	
diberi 	 investasi 	 oleh	 Pemkab	 Malang	
menunjukkan	angka	yang	memprihatinkan.		

	 Nilai	 investasi	 Pemkab	 Malang	 kepada	
PD	 Jasa	 Yasa	 hingga	 2017	 sebesar	 10,3	Miliar,	
namun	 hanya	 menyumbang	 PAD	 Rp	 973	 juta	
sejak	 2010-2017.	 Berikut	 adalah	 rincian	 PAD	
yang	dihasilkan	dari	penyertaan	modal	Pemkab	
Malang:

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		

 

	 Menurut	 Pasal	 2	 Ayat	 (3)	 Peraturan	
Daerah	Kabupaten	Malang	Nomor	8	Tahun	2006	
Tentang	 Perubahan	 Atas	 Peraturan	 Daerah	
Nomor	 12	 Tahun	 1993	 Tentang	 Perusahaan	
Daerah	 Jasa	 Yasa	 menyatakan	 bahwa	 PD	 Jasa	
Yasa	terdiri	dari	unit-unit	sebagai	berikut:

	 a.	Unit	Pemandian	Dewi	Sri	di	Pujon	;
	 b.	Unit	Pemandian	Air	Panas	dan	Hotel	
	 Songgoriti	di	Batu	;
	 c.	 Unit	 Pemandian	 Sumberwaras	 di	 	
	 Lawang	;
	 d.	Unit	Pemandian	Metro	di	Kepanjen	;
	 e.	 dihapus	 ;	 (sebelumnya	 Pemandian	 	
	 Wendit)
	 f.	 Unit	 Pesanggrahan	 Pantai	 Ngliyep	 di	

	 Donomulyo	;
	 g.	 Unit	 Apotik	 ”Kabupaten”	 di	 Jalan	 	
	 Basuki	Rahmat	Nomor	11	Malang	;
	 h.	Unit	Percetakan	dan	Perlengkapan	di	
	 Jalan	Basuki	Rahmat	Nomor	11	Malang	;
	 i.	 Unit	 Pantai	 Wisata	 Balekambang	 di	 	
	 Bantur.
	
	 Dilihat	 dari	 beberapa	 unit	 di	 atas,	
Balekambang	menjadi	unit	dengan	pengunjung	
tertinggi.	 Pada	 tahun	 2017,	 pengunjung	
mencapai	 574.324	 orang.	 Sementara	 Ngliyep	
menempati	 urutan	 kedua	 dengan	 87.260	
pengunjung.	

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

Sumber:	LHP	BPK,	diolah	MCW
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Jika	 diasumsikan	 tarif	 masuk	 Rp.	 10.000,00,	
kemudian	dibagi	dua	dengan	LMDH/Perhutani,	
maka	 Pendapatan	 dari	 Pantai	 Balekambang	
sebesar	 Rp.	 2,871,620,000.	 Selisih	 cukup	
signifikan	 jika	dibandingkan	dengan	PAD	yang	
disumbang	PD	 Jasa	Yasa	kepada	Pemkab	yaitu	
Rp.	301,049,045

B.	 CATATAN	 PELAYANAN	 PUBLIK	 DASAR	
MALANG	RAYA

	 1.Polemik	Penerimaan	Peserta	Didik	
	 Baru	sistem	zonasi	Kota	Malang	

	 Pendidikan	 merupakan	 hak	 segala	
bangsa,	 dengan	 demikian	 setiap	warga	 negara	
berhak	 mendapatkan	 pendidikan	 yang	 layak.	
Melalui	penerimaan	peserta	didik	baru	(PPDB)	
dimulailah	 awal	 setiap	 masyarakat	 untuk	
mengenyam	 pendidikan	 formal,	 mulai	 dari	
jenjang	 TK	 hingga	 SMA.	 Pada	 tahun	 2019,	
kementerian	 pendidikan	 dan	 kebudayaan	
mengeluarkan	 peraturan	 tentang	 penerimaan	
peserta	 didikan	 baru	 (PPDB)	 yang	 tertuang	
didalam	 Permendikbud	 No	 51	 tahun	 2019.	 	
Sistem	 PPDB	 pada	 tahun	 ini	 cukup	 berbeda	
dengan	 tahun-tahun	 sebelumnya,	 pada	 tahun	
2019	 Kementerian	 menerepkan	 sistem	 zonasi	
90%,	 	5%	 jalur	prestasi,	 dan	5%	perpindahan	
tugas	orang	tua/wali.	Tujuan	penerapan	sistem	
zonasi	dengan	kuota	90%	tersebut,	sebenarnya	
untuk	 melakukan	 pemerataan	 pendidikan	 di	
daerah	 dan	 menghilangkan	 istilah	 sekolah	
favorit.	Namun,	dalam	pelaksanaan	dilapangan	
PPDB	sistem	zonasi	tetap	menuai	permasalahan	
bersama.	

	 Kota	 Malang	 telah	 melakukan	 PPDB	
tingkat	 SD/SMP	 pada	 Bulan	 Mei	 2019,	
berdasarkan	peraturan	walikota	Malang	No	35	
tahun	 2019	 tentang	 Pedoman	 Pelaksanaan	
PPDB	 Kota	 Malang	 dijelaskan	 bahwa	 teknis	
penerimaan	PPDB	terbagi	menjadi	9	zonasi	yang	
meliputi	54	kelurahan.	Verifikasi	sistem	zonasi	
menggunakan	 perangkingan	 jarak	 dari	 titik	
pusat	koordinat	sekolah	dengan	domisili	tinggal	
siswa	 sesuai	 KK.	 Sedangkan	 untuk	 keluarga	
tidak	 mampu,	 yang	 memiliki	 titik	 koordinat	
kurang	 dari	 500	 meter	 maka	 tidak	 melalui	
sistem	perangkingan.	Untuk	perangkingan	jarak	
menggunakan	fasilitas	google	maps.	Fenomena	
dilapangan	 justeru	 menunjukan	 fakta	 yang	
berbeda.	 Berikut	 adalah	 bebrapa	 catatan	 atas	
hasil	 pemantauan	 PPDB	 yang	 dilakukan	MCW	
bersama	FMPP.

	 Pertama,	Sosialisasi	yang	dilakukan	oleh	
pemerintah	 daerah	 kurang	 optimal	 sehingga	
tidak	 sampai	 kepada	masyarakat	 secara	 detail	
dan	jelas.	Poin	sosialisasi	menjadi	pintu	utama	
untuk	memberikan	pemahaman	kepada	seluruh	
masyarakat	 tentang	 sistem	 PPDB	 2019.	 Fakta	
dilapangan	 banyak	 ditemukan	 banyak	 para	
calon	 wali	 murid	 yang	 tidak	 paham	 terkait	
pelakasnaan	 teknis	 PPDB	 2019,	 seperti:	
meletakkan	pilihan	sekolah	yang	jaraknya	jauh	
dari	rumah	pada	pilihan	pertama.	Jika	hal	yang	
demik i an 	 te l ah 	 d i l akukan , 	 t en tunya 	
memberikan	 dampak	 kerugian	 kepada	 calon	
peserta	didik.	

	 Kedua,	MCW	menilai	penerapan	sistem	
zonasi	 yang	 sudah	 menjadi	 kesepakatan	
bersama	 secara	 nasional	 belum	 dipersiapkan	
secara	 matang	 oleh	 Kemendikbud	 ataupun	
Pemerintah	 Daerah.	 Hal	 ini	 berkaitan	 erat	
dengan	 ketersediaan	 infrastruktur	 sekolah	
negeri	 yang	 belum	 tersebar	 secara	 merata	 di	
setiap	 wilayah	 domisili	 masyarakat.	 Di	 Kota	
Malang	 baru	 memiliki	 27	 SMP	 Negeri	 yang	
memiliki	 daya	 tampung	 ±6.500	 siswa,	
sedangkan	pendaftar	yang	tercatat	±9.000	calon	
siswa.	Selain	itu	persebaran	lokasi	SMP	Negeri	
juga	belum	mampu	menjangkau	54	kelurahan	di	
Kota	 Malang.	 Sehingga	 hal	 tersebut	 menuai	
polemik	 di	 masyarakat,	 karena	 sangat	 rawan	
untuk	domisili	yang	 jauh	dari	persebaran	SMP	
Negeri.	

	 Ketiga,	Pemerintah	Daerah	tidak	serius	
dalam	 menyiapkan	 sistem	 ataupun	 perangkat	
ver i f ikas i 	 jarak 	 t i t ik 	 koordinat 	 yang 	
menggunakan	 google	 maps.	 Permasalahan	 ini	
sudah	 banyak	 terbukti	 di	 masyarakat,	 bahwa	
titik	 koordinat	 di	 google	 maps	 yang	 telah	
dimasukkan	kedalam	sistem	online	PPDB	tidak	
sesuai	 dengan	 jarak	 sebenarnya	 dilapangan.	
MCW	dan	FMPP	mendapatkan	±50	pengaduan	
tentang	 ketidakakuratan	 penentuan	 titik	
koordinat	 didalam	 google	 maps	 tersebut.	
Sehingga	 hal	 ini	 memberikan	 dampak	 yang	
merugikan	bagi	calon	peserta	didik.

	 Keempat,	 Adanya	 sitem	 3	 opsi	 sekolah	
yang	dapat	dipilih	oleh	setiap	calon	peserta	didik	
baru.	 Didalam	 implementasinya	 fungsi	 dari	 3	
pilihan	sekolah	tersebut	tidak	berjalan.	Karena	
setiap	 sekolah	 sudah	 dipenuhi	 dengan	 kuota	
dari	 calon	 peserta	 didik	 yang	 dekat	 dengan	
sekolah.	 Sehingga	 pilihan	 sekolah	 kedua	 dan	
ketiga	tidak	menjadi	pertimbangan

Pendidikan	 2018	 Persentase	 2019	 Persentase	

Belanja		 216.269.247.880	 20	%	 210,132,804,222	 21%	total		
Belanja	Langsung	 134.040.885.762	 17	%	 128,968,966,655	 12	%	
Belanja	Tidak	
Langsung	

82.228.362.118	 13	%	 81,163,837,527	 8	%	

 

Minimnya	Belanja	Pendidikan	di	Kota	Batu.

Sumber;	APBD	Kota	Batu	2019.
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Catatan	atas	belanja	Pendidikan	Kota	Batu.

	 Pertama,	belanja	pendidikan	pada	tahun	
2019	 mengalami	 penurunan	 dari	 tahun	
sebelumnya	 (2018)	 sebesar	 216.2	 Milliyar	
menajdi	 Rp	 210.1	 Milliyar	 pada	 tahun	 2019.	
Kedua,	 meski	 komposisi	 belanja	 langsung	
terlihat	 meningkat	 pada	 tahun	 2019,	 namun	
jumlah	tersebut	belum	mencapai	target	minimal	
sebagaimana	yang	diatur	dalam	undang-undang	
sisdiknas	bahwa,	alokasi	untuk	belanja	langsung	
pendidikan	minimal	20%	diluar	gaji	Guru.

Pendidikan	Kabupaten	Malang

	 Anggaran	 Pendidikan	 Kabupaten	
Malang	 mencapai	 31%.	 Namun	 yang	 harus	
dicermati	 adalah	 Belanja	 Langsungnya.	 Dari	

31%	anggaran	pendidikan,	24%	adalah	belanja	
tidak	langsung,	sedangkan	belanja	langsungnya	
hanya	 7%.	 Padahal,	 kebutuhan	 pendidikan	 di	
Kabupaten	Malang	 lebih	banyak	untuk	belanja	
langsung.	

	 K a b u p a t e n 	 M a l a n g 	 p e r l u 	
mengalokasikan	 anggaran	 pembangunan	
infrastruktur	 sekolah	 dan	 biaya	 operasional	
sekolah	lebih	banyak.	Artinya,	Belanja	Langsung	
pendidikan	 perlu	 ditingkatkan.	 Karena	
kurangnya	 belanja	 langsung	 berefek	 pada	
buruknya	 kualitas	 infrastruktur	 sekolah	 dan	
kualitas	 lulusan	 Sekolah	 Dasar	 dan	 Sekolah	
Menengah	 Pertama	 di	 Kabupaten	 Malang.	
Berikut	 adalah	 prosentase	 sekolah	 rusak	 di	
Kabupaten	Malang:

Tabel	Kondisi	Ruang	Kelas	Sekolah	di	Kabupaten	Malang	tahun	2018	

No	
Jenjang	
Sekolah	

Kondisi	Ruang	Kelas	 Jumlah	
Ruang	
Kelas	Baik	 %	

Rusak	
Ringan	

%	
Rusak	
Sedang	

%	
Rusak	
Berat	

%	
Rusak	
Total	

%	

1	 SD	 1530	 20%	 5603	 72%	 409	 5%	 254	 3%	 0	 0%	 7796	

2	 SMP	 688	 25%	 1676	 60%	 225	 8%	 205	 7%	 0	 0%	 2794	

3	 SMA	 343	 43%	 428	 53%	 18	 2%	 12	 1%	 0	 0%	 801	

4	 SMK	 656	 43%	 862	 56%	 14	 1%	 5	 0%	 0	 0%	 1537	

 Sumber:	Neraca	Pendidikan	Daerah	(Kemendikbud)

	 Buruknya	infrastruktur	pendidikan	juga	
berimbas	pada	buruknya	kualitas	lulusan.	Hasil	
Ujian	Nasional	(UN)	jenjang	Sekolah	Menengah	
Pertama	 (SMP)	 di	 Kabupaten	 Malang	 buruk	
sejak	 tiga	 tahun	 terakhir.	 Pada	 tahun	 2016	
Kabupaten	Malang	menempati	urutan	30	dari	38	
Kabupaten/Kota	di	Jawa	Timur.	Sedangkan	pada	
tahun	2017	menempati	urutan	32	dan	membaik	
pada	tahun	2018	menjadi	urutan	20

A.	PENGELOLAAN	ADUAN

	 Pada	 tahun	 2019,	 (terhitung	 sejak	
januari-juni)	setidaknya,	MCW	telah	menerima	
sejumlah	aduan	dari	masyarakat	Malang	Raya.	
secara	 umum,	 jumlah	 	 terdapat	 14	 aduan	
masyarakat	berkaitan	dengan	pelayanan	publik	
Dasar.	Berikut	rinciannya.	

KOTA	BATU	 KOTA	MALANG	 KAB.	MALANG	

Perizinan	
(Pembangunan	hotel	5	
berada	 50m	 dari	
sumber	mata	air)	

Kekerasan	seksual	yang	dilakukan	di	
SDN	Kauman	3	

Anggaran	 dana	 desa	
Karangpandaan	

Pelayanan	 Publik	
Pajak	Bumi	Bangunan	
	

Dugaan	 Penyelewengan	 dana	 BOS,	
terdapat	 laporan	 fiktif	 dan	 data	
laporan	 tidak	 sesuai	 dengan	 RKAS,	
kasus	ini	terdapat	di	SDN	Polehan	5,	
Blimbing	

Pelayanan	 Publik	
Pendidikan	
	

	 	Dugaan	 Penyelewengan	 dana	
Bosnas	oleh	sekolah	MI	Islamiyyah	

Pemilihan	 kepala	
desa		
	

	 Pembangunan	 Infrastruktur	 (Banjir	
melanda	kota	malang,	dinilai	muncul	
akibat	 pembangunan	 yang	 tidak	
sesuai	 dengan	 peraturan	 dan	
perizinan	di	Kota	Malang)	

	

	 jalan	 berlubang	 sehingga	 terdapat	
korban	 jiwa	 akibat	 melewati	 jalan	
berlubang	

	

	 (Kemacetan	dan	jalan	berlubang	di	
beberapa	ruas	jalan	kota	malang)	

	

	 Pelayanan	 Publik	 Kesehatan	
(terdapat	 fasilitas	 yang	 kurang	
memadai)	

	

	 	Parkir	 liar	 masih	 banyak	 disudut-
sudut	jalan	kota	malang	

	

 

Sumber;	aduan	
Masyarakat,	
diolah	MCW	2019
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	 J a l a n 	 m e r u p a k a n 	 s a l a h 	 s a t u 	
infrastruktur	 pendukung	 utama	 dalam	
melakukan	 aktivitas	 perekonomian	 dan	 sosial	
masyarakat.	 banyaknya	 jalan	 berlubang	
memberikan	 dampak	 sosial	 bagi	 masyarakat.	
Bahkan	 diduga	 beberapa	 kecelakaan	 yang	
terjadi	merupakan	bagian	dari	persoalan	 jalan	
rusak	 dan	 berlubang.	 Dalam	 catatan	 MCW,	
persoalan	jalan	berlubang	di	Kota	Malang	tidak	
hanya	disebabkan	karena	huja,	namun	terdapat	
beberapa	factor	lain	yang	turut	mempengaruhi.

	 Pertama,	permasalahan	jalan	berlubang	
berkaitan	 erat	 dengan	 adanya	 indikasi	
pengurangan	 volume	 pada	 proses	 pengerjaan	
jalan.	 Modus	 pengurangan	 volume	 ini	 sering	
ditemukan	pada	setiap	pengerjaan	proyek	jalan.	
Dalam	rentan	waktu	2015-2017	terjadi	kerugian	
sebesar 	 Rp 	 2 .195 .124 .475 ,00 	 ak iba t 	
pengurangan	volume	dalam	proses	pengerjaan	
jalan.

	 Kedua, 	 Alokasi 	 anggaran	 untuk	
infrastruktur	 jalan	 selalu	 menjadi	 prioritas	
APBD	 Kota	 Malang	 setiap	 tahun.Terkhusus	
kebutuhan	untuk	pemeliharaan	insidentil	jalan	
didalam	 anggaran	 Dianas	 PUPR	 tercantum	
sebagai	berikut

	 Jika	 dilihat	 trennya	 maka	 terjadi	
penurunan	jumlah	alokasi	belanja	pemeliharaan	

insidentil	jalan	pada	tahun	2019	sebesar	Rp	2.5	
Milliyar.	Angka	ini	lebih	kecil	jika	dibandingkan	
dengan	tahun	sebelumnya	yakni	2017	sebesar	3	
Milliyar	 dan	 2018	 sebesar	 3.1	 Milliyar.	 maka	
secara	logika	mestinya	pada	tahun	2019	sudah	
tidak	 dijumpai	 lagi	 jalan	 berlubang	 di	 Kota	
Malang,	 bukan	 justeru	 semakin	 banyak	
sebagaimana	yang	terjadi.

	 K e t i g a , 	 m a s a l a h 	 s e j a k 	 d a l am 	
perencanaan	 dan	 dugaan	 politisasi	 anggaran.	
Hal	 itu	 terlihat	 dari	 banyaknya	 jumlah	 jalan	
berlubang,	 temuan	 kekurangan	 volume	 pada	
pengerjaan	 jalan,	 dan	 anggaran	 pemeliharaan	
jalan	 setiap	 tahun	 dianggarkan	 dengan	 tujuan	
untuk	menambal	sejumlah	jalan	yang	berlubang.	
Padahal,	 jika	 diawal	 perencanaanya	 baik	 dan	
berkualitas	 maka	 tidak	 mungkin	 terjadi	
kerusakan	 yang	 hanya	 disebabkan	 oleh	 faktor	
hujan	dan	banjir	atau	faktor	lingkungan	lainnya.

	 Keempat,	 belum	 adanya	 sanksi	 dan	
perhatian	khusus	dari	Pemerintah	Kota	Malang.	
Masih	 adanya	 modus	 yang	 sama	 setiap	 tahun	
dan 	 d i l akukan 	 te rus -menerus , 	 ya i tu 	
pengurangan	 volume	 didalam	 pemeliharaan	
jalan.	Permasalahan	ini	tidak	akan	selesai	ketika	
Pemerintah	 Kota	 Malang	 tidak	 memberikan	
sanski	tegas	terhadap	kontraktor	atau	penyedia	
jasa	 yang	 bermasalah.	 Menurut	 Peraturan	
Presiden	 Nomor	 54	 Tahun	 2010	 dan	
perubahannya.	

 

Tahun	 Alokasi	Anggaran	

2017	 3.032.425.000,00	

2018	 3.153.120.000,00	

2019	 2.531.440.000,00	

POTRET JALAN 
BERLUBANG 

KOTA 
MALANG
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Catatan 
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Malang 
Raya
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	 Salah	satu	 issu	yang	 turut	meramaikan	
dinamika	 kehidupan	 masyarakat	 daerah	
belakang	ini	adalah	munculnya	kebijaka	Lahan	
Pangan	Pertanian	Berkelanjutan	(LP2B).	melalui	
Undang-Undang	 No.41/2009	 Tentang	 Lahan	
Pertanian	Pangan	Berkelanjutan	(LP2B),	disusul	
beberapa	 peraturan	 dibawahnya	 seperti	 PP	
No.1/2011	Tentang	Penetapan	dan	alih	Fungsi	
Lahan	 Pertanian;	 (ii)	 PP	 No.12/2012	 Tentang	
Insentif 	 Perlindungan	 Lahan; 	 (i i i) 	 PP	
No.25/2012	 Tentang	 Sistem	 Informasi	 Lahan	
Pertanian	 Pangan	 Berkelanjutan;	 dan	 (iv)	 PP	
No.30/2012	tentang	Pembiayaan	Perlindungan	
Lahan	Pertanian	Pangan	Berkelanjutan.	

	 Beberapa	regulasi	di	atas	secara	prinsip	
mengatur	 tentang	 penyelamatan	 lahan	
pertanian	 dan	 masa	 depan	 ketahanan	 pangan	
Nasional,	membatasi	laju	konversi	lahan	sawah	
khususnya	 sawah	 dengan	 irigasi	 teknis.	 Serta	
menjamin	 penyediaan	 lahan	 pertanian	 abadi	
bagi	 pemerintah	 dalam	 rangka	 penyediaan	
pangan	 karena	 di	 dalam	 undang-undang	
tersebut	 dijelaskan	 bahwa	 lahan-lahan	 yang	
termasuk	 di	 dalam	 kategori	 lahan	 pertanian	
pangan	 berkelanjutan	 (LP2B)	 tidak	 dapat	
dialihfungsikan	ke	peruntukan	lain.	

	 Dalam	 konteks	 daerah,	 Kabupaten	
Malang	 merupakan	 salah	 satu	 daerah	 di	 Jawa	
Timur	 yang	 turut	 menerapkan	 LP2B	 untuk	
kepentingan	penyelamatan	lahan	pertanian	dan	
masa	 depan	 ketahanan	 pangan	 di	 daerah.	
melelui	Peraturan	Daerah	Nomor	6	Tahun	2015	
Tentang	Perlindungan	Lahan	Pertanian	Pangan	
Berkelanjutan,	 pemerintah	 daerah	 	 telah	
mengatur	 luasan	 LP2B	 di	 Kabupaten	 Malang.	
dimana,	 dalam	 perda	 tersebut	 dijelaskan	
bahawa	 Luasan	 LP2B	 di	 Kabupaten	 Malang	
adalah	 45.888,23	 ha	 (empat	 puluh	 lima	 ribu	
delapan	ratus	delapan	puluh	delapan	koma	dua	
puluh	 tiga	 hektar)	 yang	 tersebar	 di	 33	
Kecamatan	 Kabupaten	 Malang.	 akan	 tetapi,	

bukan	 berarti	 dengan	 diterbitkanya	 perda	
tentang	LP2B	lantas	pemerintah	dengan	mudah	
mengeksekusi,	 justeru	 keberadaan	 kebijakan	
daerah	tersbut	menuai	sejumlah	problem.

	 Dalam	 monitoring	 MCW	 ditemukan	
beberapa	 catatan	 yang	 menunjukan	 bahawa	
implementasi	LP2B	di	Kabupaten	Malang	belum	
optimal.	

	 #	dimana	saja	letak	LP2B	di	Kabupaten	
	 Malang	 masih	 belum	 Jelas.	 Sementara,	
	 mengetahui	 letak	 LP2B	 di	 Kabupaten	 	
	 Malang	adalah	hal	penting	karena	untuk	
	 melindungi	Kawasan	Pertanian	dari	alih	
	 fungsi	 menjadi	 perumahan,	 kawasan	 	
	 Industri	 dan	 kawasan	 wisata	 buatan,	 	
	 k a rena 	 apab i l a 	 me l i h a t 	 t rend 	 	 	
	 pembangunan	 di	 Kabupaten	 Malang,	 	
	 mulai	 masuk	 perumahan	 di	 masing-	
	 masing	 kecamatan	 di	 Kabupaten	 	
	 Malang.

	 #Berdasarkan	 hasil	 audiensi	 dengan	 	
	 Bappeda	 Kabupaten	Malang	 dijelaskan	
	 bahwa,	 Kabupaten	 Malang	 belum	 	
	 memiliki	 rancangan	 detail	 tentang	 	
	 wilayah	penggunaan	LP2B,	Dan	rencana	
	 detail	 tata	 ruang	 (RDTR)	 di	 setiap	 	
	 kawasan,	 kecuali	 kawasan	 Kapanjen	 	
	 yang	sudah	memiliki	RDTR.

	 #Dengan	 belum	 adanya	 RDTR	 selain	 	
	 Kepanjen,	maka	Rencana	Pembangunan	
	 KEK	 singosari	patut	menjadi	perhatian	
	 serius,	hal	tersebut	dikarenakan	wilayah	
	 s i ngosar i 	 merupakan 	 kawasan 	 	
	 pertanian	 yang	 sangat	 subur	 dan	
	 	kekayaan	sejarah	yang	harus	di	rawat.

KRITIK KEBIJAKAN 
RTRW KABUPATEN 
MALANG; POTRET 
LP2B DAN 
KAWASAN 
EKONOMI KHUSUS 
(KEK)
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	 Pada	 24	 Apri l 	 2018	 Kota	 Batu	
melaunching	3	aplikasi	andalan	Smart	city	yakni	
Among	 Tani,	 Among	 Warga	 dan	 Among	 Kota.	
Pada	 prinsipnya,	 pengadaan	 Aplikasi	 tersebut	
dimaksudkan	 untuk	 mempermudah	 akses	
layanan	publik	dan	pengaduan	masyarakat	Kota	
Batu.	

	 Anggaran	 yang	 dialokasikan	 untuk	

membiayai	 program	 Smart	 City	 selama	 tiga	
tahun	 terakhir	 terbilang	 cukup	 besar	 dan	
cenderung	 meningkat.	 Misalnya,	 anggaran	
untuk	 pengembangan	 jaringan	 dan	 aplikasi	
teknologi	informatika,	pada	tahun	2017	sebesar	
Rp	5	Milliyar,	2018	410	Juta,	dan	meningkat	pada	
tahun	2019	menjadi	Rp	1.8	Milliyar.	Lebih	lanjtu	
dapat	dilihat	pada	tabel	berikut.

No		 pembiayaan	Program	smart	City	 2017	 2018	 2019	 Total		

1	 Pengelolaan	 peralatan	 dan	 pemeliharaan	
command	center	TI	Smart	City		

10.2	M	 1.3	M	 1,4	M	 20	M	

2	 Pengembangan	 jaringan	 &	 aplikasi	
teknologi	Informasi	

5	M	 410	
Juta	

1,8	M	

 

	 J ika 	 d ibandingkan , 	 meroketnya 	
anggaran	 pembiayaan	 program	 smart	 City	
justeru	 tidak	 selaras	 dengan	 pemanfaatannya.	
Dimana,	 dari	 tahun	 2017-2019,	 total	 jumlah	

pengakses/pengguna	aplikasi	tersebut	masing-
masing	 tidak	 mencapai	 50	 orang	 dari	 jumlah	
keseluruhan	 penduduk	 masyarakat	 Kota	 Batu	
adalah	202.319	Jiwa.	Berikut	adalah	rinciannya.

Sumber:	APBD	Kota	Batu	2017-2018

No		 Nama	aplikasi		 Jumlah	user		

5	 Among	Tani	 7¹ 	
6	 Among	Warga	 21	
3	 Among	Kota	 33	

 Sumber	:	Google	Play,	diolah	MCW

Catatan terhadap penggunaan 
Smart City Kota Batu.
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	 Dalam	 konsideran	 Undang-undang	
Nomor	 14	 tahun	 2008	 tentang	 keterbukaan	
inforamsi	 publik	 dijelaskan	 bahwa,	 bahwa	
informasi	merupakan	 kebutuhan	 pokok	 setiap	
orang	 bagi	 pengembangan	 pribadi	 dan	
lingkungan	 sosialnya	 serta	 merupakan	 bagian	
penting	bagi	ketahanan	nasional;	selain	itu,	hak	
memperoleh	 informasi	 merupakan	 hak	 asasi	
manusia	 dan	 keterbukaan	 informasi	 publik	
merupakan	 salah	 satu	 ciri	 penting	 negara	
demokratis	yang	menjunjung	tinggi	kedaulatan	
rakyat	 untuk	 mewujudkan	 penyelenggaraan	
negara	yang	baik.	bahwa	keterbukaan	informasi	
p u b l i k 	 m e r u p a k a n 	 s a r a n a 	 d a l a m 	
mengoptimalkan	 pengawasan	 publik	 terhadap	
penyelenggaraan	 negara	 dan	 Badan	 Publik	
lainnya	dan	segala	sesuatu	yang	berakibat	pada	
kepentingan	 publik,	 (baca;	 Keterbukaan	
inforamsi	Publik).

	 Azas	dari	keterbukaan	informasi	publik	
adalah	setiap	informasi	publik	bersifat	terbuka	
dan	 dapat	 diakses	 oleh	 setiap	 pengguna	

informasi	publik,	Setiap	Informasi	Publik	harus	
dapat	diperoleh	dengan	cepat	dan	tepat	waktu,	
biaya	 ringan,	 dan	 cara	 sederhana.	 Sementara,	
tujuan	 dari	 Undang-undang	 ini	 secara	 umum	
mensyaratkan	 adanya	 menjamin	 hak	 warga	
negara	 untuk	mengetahui	 rencana	 pembuatan	
kebijakan	publik,	program	kebijakan	publik,	dan	
proses	 pengambilan	 keputusan	 publik,	 serta	
alasan	 pengambilan	 suatu	 keputusan	 publik.	
mendorong	 dan	 meningkatkan	 partisipasi	
masyarakat,	 dalam	 pengambilan	 kebijakan,	
s e r t a 	 m e n d o r o n g 	 p e n y e l e n g g a r a n 	
negara/pemerintah	 yang	 baik,	 transparan	 dan	
akuntabel.
	
	 Namun,	dalam	Praktiknya	MCW	justeru	
m e n j u m p a i 	 s e j u m l a h 	 f a k t a 	 y a n g 	
mengindikasikan	 pemerintah	 daerah	 malang	
Raya	 masih	 tertutup	 dengan	 informasi	 dan	
dokumen	 publiknya.	 Berikut	 adalah	 beberapa	
contoh	 permohonan	 informasi	 dan	 dokumen	
publik	 yang	 diajukan	 oleh	 MCW	 kepada	
Pemerintah	Malang	Raya.

INFORMASI	 INSTANSI	 RESPON	
Dokumen	APBD	Kota	Malang	
2019	

PPID	Kota	Malang	 Dipenuhi.	

Informasi	kegiatan	reses	 Sekretaris	DPRD	 Dokumen	yang	dimintakan	
tidak	tersedia.	

Informasi	dokumen	kontrak	PL	
pengadaan	jalan	2019		

Dinas	PU	 Tidak	bersedia	memberikan	
informasi.	

Informasi	penanganan	perkara	
dari	tahun	2016-2019	

Kejari	Kota	Malang	 dipenuhi	

Informasi	rincian	anggaran	
pembiayaan	perkara	

Kejari	Kota	Malang	 Tidak	dipenuhi	

Informasi	penanganan	perkara	
dari	tahun	2016-2019	

Kejari	Kota	Batu	 Tidak	dipenuhi	

Informasi	rincian	anggaran	
pembiayaan	perkara	

Kejari	Kota	Batu	 Tidak	dipenuhi	

Informasi	penanganan	perkara	
dari	tahun	2016-2019	

Polres	Kota	Malang	 Tidak	dipenuhi	

Informasi	penanganan	perkara	
dari	tahun	2016-2019	

Polres	Kota	Batu	 Tidak	dipenuhi	

	 KPU	Kota	Malang	 	
 

Table	permohonan	informasi

Kondisi Keterbukaan informasi 
dan dokumen publik Malang Raya 
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A.	KONDISI	FORUM	WARGA

	 Dalam	 agenda	 besar	 Gerakan	 sosial	
Antikorupsi	 MCW,	 Pendidikan	 politik	 dan	
peyadaran	 publik	 menajdi	 komponen	 penting	
dalam	 merawat	 masa	 depan	 keberlanjutan	
Gerakan	 di	 Malang	 Raya.	 Pengorganisasian	
Rakyat	 adalah	 suatu	 keniscayaan	 ditengah	
mengguritanya	 korupsi	 di	 Malang	 Raya.	 MCW	
menyadari	 bahwa,	 Konsolidasi	 gerakan	 sosial	
AntiKorupsi	tidak	bisa	tumbuh,	membesar	dan	
massif	 manakala	 subjek	 Gerakan	 masih	
direpresentasikan	oleh	aktivis,	LSM,	akademisi,	
praktisi	 maupun	 pegiat	 sosial	 lainnya,	
sebaliknya,	 gerakan	 sosial	 anti	 Korupsi	 di	
Malang	 Raya	 hanya	 akan	 terjadi	 manakala	
konsolidasinya	 melibatkan	 masyarakat	 akar	
rumput	 (terutama	 masyarakat	 korban	 atas	
setiap	praktik	korupsi).	Posisi	masyarakat	harus	
dikembalikan	 menjadi	 subyek	 gerakan	
pemberantasan	 korupsi	 di	 Malang	 Raya.	 Oleh	
karenanya,	 selain	 melakukan	 kerja-kerja	
monitoring	 dan	 advokasi	 kasus	 Korupsi,	MCW	
juga	 giat	 melalukan	 pengorganisasian	 Rakyat	
sebagai	 satu	 strategi	 penyadaran	 Kritis	 yang	
merupakan	 satu	 kesatuan	 dalam	 lansceep	
gerakan	sosial	AntiKorupsi	sebagaimana	dicita-
citakan.	

	 Selanjutnya,	 Agenda	 pengorganisasian	
Rakayat	MCW	dilakukan	pada	sejumlah	Forum	
Warga	dampingan	yang	tersebar	di	malang	Raya.	
Seperti;

1.	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	 forum	warga	 ini	 sudah	
mampu	melakukan	 advokasi	 sendiri,	misalkan	
dengan	Pak	Tom,	pak	Didik,	Pak	Gatot,	mereka	
sudah	 mampu	 melakukan	 advokasi	 sendiri.	
Selain	 itu	 pada	 tahun	 2019	 tema	 yang	
dibicarakan	 di	 dalam	 pertemuan	 setiap	 bulan	
sekali	 sesuai	 dengan	 permintaan	 warga,	
misalkan	 tentang	 PTSL,	 tentang	 Pengelolaan	
Bumdes.

2.	Forum	warga	Glanggang

	 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 	 seko lah . 	 Se r t a 	 soa l 	 p roses 	
pembangunan	 desa	 yang	 sesuai	 dengan	
peraturan	perundang-undangan.

3.	Forum	Warga	Turen

	 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,	
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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.

4.	 Forum	 Masyarakat	 Peduli	 Pendidikan	
(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	 2019,	 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.

	 Dalam	melakukan	 revitalalisasi	 komite	
sekolah,	 FMPP	 memiliki	 2	 model	 pendekatan	
yang	 dijalankan.	 Pertama,	 pendekatan	
s t r u c t u r a l . 	 Ya i t u 	 d e n g a n 	 m e n e k a n 	
penyelenggaran	 urusan	 pendidikan	 di	 Kota	
Malang	untuk	memperhatikan	kelayakan	komite	
sekolah	 dalam	 menjalankan	 tugas-tugasnya.	
Kedua,	 Pendekatan	 kultural.	 Yaitu	 dengan	
melakukan	penguatan	 secara	 langsung	kepada	
anggota-anggota	 komite	 sekolah,	 untuk	
menunjang	 hal	 ini	 FMPP	 dan	 MCW	 memiliki	
banyak	 jaringan	 komite	 dan	 juga	 modul	
pendidikan	bagi	komite	sekolah.

	 Selain	 revitalisasi	 komite	 sekolah,	 juga	
ada	kegiatan	monitoring	PPDB.	Tahun	2019	ini	
menjadi	tahun	pertama	penerapan	zonasi	90%	
sesuai	 aturan	 permendikbud,	 karenanya	
monitoring	 pada	 tahun	 ini	 menjadi	 sangat	
krusial.	 FMPP	 mendampingi	 puluhan	 calon	
walimurid	 sekolah	 menengah	 pertama	 yang	
terkendala	saat	mendaftarkan	anak-anaknya	ke	
sekolah.	 Selain	 kegiatan	 pendampingan,	 FMPP	
juga	 memberikan	 catatan	 dan	 rekomendasi	
untuk	penerapan	pemeratan	pendidikan	di	era	
zonasi	 ini.	 Di	 antaranya	 adalah	 penambahan	
infrastruktur	 sekolah	 mengingat	 tidak	
seimbangnya	 rasio	 murid	 lulus	 sekolah	 dasar	
dengan	kapasitas	sekolah	di	Malang.

5.	 Forum	 Masyarakat	 Peduli	 Kesehatan	
(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	 forum	
tanggung	 gugat	 dengan	 para	 stakeholder.	 Saat	
ini	 FMPP	 dikoordinatori	 oleh	 Pak	 Iwan	warga	
Kecamatan	Lowok	Waru	Kota	Malang.

	 Pada	tahun	2019	ini,	FMPK	mendorong	
transparansi	Puskesmas	megenai	pelayanannya	
dan	 anggaran.	 Beberapa	 masukan	 sudah	
disampaikan	 kepada	 penyelenggara	 urusan	
kesehatan	 di	 Kota	 Malang.	 Seperti	 dorongan	
untuk	 membuka	 informasi	 anggaran	 dan	
kegiatan,	perbaikan	pelayanan,	dan	aksesibilitas	
system	informasi.	FMPK	akan	terus	memantau	
perkembangan	 dari	 masukan-masukan	 yang	
telah	disampaikan	tersebut.

	 Secara	 rutin	 FMPK	 melaksanakan	
upgrading	 kapasitas	 tiap	 bulannya,	 guna	
meningkatkan	 pengetahuan	 mengenai 	
peraturan	 kesehatan	 dan	 gerakan	 social	 anti	
korupsi.	Hal	 ini	dilakukan	di	sela-sela	kegiatan	
pendampingan	 yang	 dijalankan	 oleh	 masing-
masing	anggota	FMPK.	

6	.	Madrasah	AntiKorupsi

	 Ditengah	perilaku	masyarakat	indonesia	
yang	 cenderung	 koruptif	 mulai	 dari	 suka	
menunda-nunda	 pekerjaan	 dan	 jam	 karet.	
Pendidikan	anti	korupsi	merupakan	pendidikan	
yang	harus	ditanamkan	kepada	anak	sejak	dini.	
Pendidikan	 ini	 dimaksudkan	 untuk	 mencetak	
kua l i tas 	 sumber 	 daya 	 manus ia 	 yang 	
ber in tegr i t as . 	 Seh ingga 	 pen ingka tan 	
intelektualitas, 	 kecerdasan	 emosi	 dan	
penanaman	 karakter	 menjadi	 salah	 satu	
prasyarat	keberhasilan	pembangunan.

	 Berkenaan	 dengan	 hal	 diatas	 dan	
m e n y a m b u t 	 H a r i 	 A n t i 	 K o r u p s i 	
Internasional(HAKI),	 Malang	 Corruption	
Watch(MCW)	 bersama	 Ikatan	 Pelajaran	
Nahdatul	 Ulama(IPNU)	 dan	 Ikatan	 Pelajar	
Perempuan	Nahdatul	Ulama(IPPNU)	menggelar	
Madrasah	 Antikorupsi	 di	 Madrasah	 Ibtidaiyah	
Darul	 Ulum	 1	 Batu.	 Dalam	 kegiatan	 ini	 tim	
melakukan	 penanaman	 nilai-nilai	 integritas	
kepada	 peserta	 didik.	 Nilai	 nilai	 integritas	
tersebut	 adalah	 kejujuran,	 disiplin	 mandiri	
tanggung	 jawab	 kerja	 keras	 berani	 sederhana	
adil	dan	peduli.

	 Dalam	 Madrasah	 anti	 korupsi	 ini	 kita	
memilih	 peserta	 didik	 berjumlah	 sekitar	 30	
siswa	 sebagai	perwakilan	 siswa	kelas	4	dan	5.	
Hal	 ini	 dimaksudkan	 agar	 pendidikan	 dapat	
berjalan	secara	efektif	dan	berkelanjutan.	
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	 Metode	pendidikan	yang	kami	gunakan	
berupa	 game,film	 dan	 beberapa	 cerita	 rakyat	
yang	 mudah	 dipahami	 dan	 berkaitan	 dengan	
nilai-nilai	antikorupsi.

	 Output	 dari	 kegiatan	 ini	 diharapkan	
siswa	 dapat	 mengimplementasikan	 nilai-nilai	
anti	korupsi	di	kehidupan	sehari-harinya.	Siswa	
juga	dapat	menyebarkan	nilai-nilai	antikorupsi	
kepada	 teman	 serta	 lingkungan	 keluarganya.	
Disisi	 lain,	 Pendidikan	 ini	 juga	 dimaksudkan	
untuk	melawan	perilaku	koruptif	yang	berujung	
pada	 tindakan	 korupsi.	 Maka,	 semua	 perserta	
wajib	 mengetahui	 dan	 	 memahami	 apa	 itu	
koruptif	dan	bagaimana	melaksanakan	tindakan	
integritas	dengan	baik.

	 Disisi	 lain,	 Pendidikan	 ini	 sebagai	
langkah	 preventif	 dan	 keprihatinan	 teman-
teman	MCW,	IPNU	dan	IPPNU	terhadap	masifnya	
praktik	korupsi	yang	masih	menjadi	persoalan	
utama	 di	 Indonesia.	 Sekalipun	 penegakan	
hukum	 tetap	 dilakukan,	 korupsi	 justru	 makin	
tumbuh	 subur.	 Oleh	 karena	 itu,	 Pendidikan	
antikorupsi	 sangat	 penting	 untuk	 terus	
dilakukan	 dan	 ditumbuhkembangan	 untuk	
menangkal	perilaku	koruptif.	Dan	semua	pihak	
wajib	 mencetak	 kader	 antikorupsi	 guna	
menangkal	permasalahan	korupsi	yang	kian	hari	
makin	 akut	 ini. 	 Sebagai	 keberlanjutan	
pendidikan	 MCW	 setiap	 tahunnya	 akan	
melakukan	pendidikan	antikorupsi	di	sekolah	di	
Kota	Batu.

7.	Front	Sumberejo	

	 Forum	yang	satu	ini	terdiri	dari	8	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.	

	 Da lam	 agenda 	 advokas i , 	 Front 	
Sumberejo	telah	terlibat	aktif	mulai	dari	hearing	
pemerintah	 Desa	 hingga	 Badan	 Keuangan	
Daerah	untuk	melakukan	pembelaan	 terhadap	
masyarakat	yang	merupakan	korban	kasus	PBB	
tersebut.	 Terakhir,	 agenda	 advokasi	 bersama	
warga	 sudah	 menyasar	 pada	 level	 pengadilan	
yakni	 Kejaksaan	 Negeri	 Kota	 Batu	 yang	
dilaksanakan	pada	hari	 rabu	 tanggal	23	Maret	
2019.	

	 Sebelumnya,	 MCW	 bersama	 Front	
Sumberejo	 beberapa	 kalai	 melakukan	 upaya	
advokasi	 non-litigasi	 dengan	 mengadakan	
audiensi	 bersama	 Pihak	 Desa	 dan	 BKD	 Kota	
Batu.	 audiensi	 bersama	 BKD	 dan	 pihak	 Desa	
Sumberejo	pada	tanggal	30	januari	2019	untuk	
mendesak	BKD	dan	pihak	Desa	mengadakan	pos	

aduan	 bagi	 warga	 tentang	 persoalan	 pajak.	
kemudian	 audiensi	 bersama	 BKD	 dan	 pihak	
Desa	dilanjutkan	pada	tanggal	6	 februari	2019	
sebagai 	 t indaklanjut 	 dar i 	 pertemuan	
sebelumnya.	 Namun,	 kegiatan	 pos	 aduan	
tersebut	tidak	memberikan	hasil	apapun	kecuali	
kegiatan	 tersebut	 sebatas	 formalitas	 semata.	
Mengingat	 tidak	 adanya	 komitmen	 dari	 pihak	
Desa	dan	BKD	dalam	menyelesaikan	persoalan	
dugaan	penyelewengan	dana	setoran	PBB	warga	
Sumberejo,	 maka	 Front	 Sumberejo	 bersama	
MCW	 menyepakati	 untuk	 menindaklanjuti	
kasusu	 tersebut	 dengan	 melaporkan	 kepada	
Kejaksaan	Negeri	Kota	Batu.

	 Selanjutnya,	 MCW	 bersama	 Front	
sumebrejo	 melakukan	 monitoring	 terhadap	
penanganan	 kasusu	 PBB	 oleh	 Kejari.	 Bentuk	
monitoring	 yang	 dilakukan	 adalah	 dengan	
mengadakan	 pertemuan	 (setidaknya	 tiga	 kali)	
terhitung	 sejak	 maret-19	 juli	 2019).	 Tentu	
proses	 panjang	 ini	 dilakukan	 dengan	 maksud	
untuk	memastikan	komitmen	APH	(kejari	Kota	
Batu)	 dalam	 menyelesaiakan	 kasus	 dugaan	
Penyelewengan	 Dana	 setoran	 PBB	 warga	
Sumberejo	 serta	 sebagai	 wujud	 pelaksanaan	
prinsip	Hukum	yang	adil	tanpa	diskriminatif.

	 Selain	 pelibatannya	 dalah	 agenda	
advokasi	 praksis,	 Front	 Sumberejo	 menjadi	
simpul	gerakan	warga	yang	terus	dirawat	untuk	
terus	 tumbuh.	 Melalui	 agenda	 pertemuan	 dan	
diskusi	berkala,	MCW	bersama	Front	Sumberejo	
membangun	susatu	wacana	pendidikan	hukum	
rakyat .	 Forum	 ini	 menjadi	 mekanisme	
tranformatif	untuk	membangun	kesadara	kritis	
warga	Front	Sumberejo	kedepan.	
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	 Lahirnya	 kelompok	 gerakan	 sosial	
merupakan	 bunga	 rampai	 bagi	 pertumbuhan	
dan	 kemajuan	 demokrasi.	 Kehadirannya	
memiliki	 visi	 perubahan	 masadepan	 bangsa	
yang	berdemokratis	dan	adil	dalam	pelaksanaan	
hukum	 (Law	 implementation)	 di	 Indonesia.	
Dalam	kajiannya	Huntington,	terdapat	tiga	fase	
perkembangan	 demokrasi	 di	 Indonesia.	 Fase	
pertama,	 fase	 ini	 mulai	 dari	 1828-1926	 dan	
teselenggaranya	perkembangan	di	bidang	sosial	
dan	 ekonomi.	 Fase	 kedua,	 berkembangnya	
demokrasi	 disebabkan	 oleh	 faktor	 politik	 dan	
militer.	Fase	ini	dimulai	dari	tahun	1943-1962.	
Fase	 ketiga,	 dimualai	 dari	 tahun	 1974	 dengan	
factor	yang	lebih	komplit	dibanding	dengan	fase	
sebelumnya.	

	 Huntington	 melakukan	 telaah	 historis	
dan	politik	di	beberapa	negara.	Ia	memandang	
bahwa	 arus	 demokrasi	 yang	 melanda	 dunia	
secara	luas	dan	meruntuhkan	rezim	otoriter,	lalu	
diganti	 diganti	 rezim	 demokrasi.	 	 Salah	 satu	

kajiannya	 adalah	 Indonesia	 yang	 mengalami	
pergolakan	 politik	 dengan	 lahirnya	 kelompok-
kelompok	 gerakan	 sosial	 masyarakat	 yang	
secara	 inisiatif	 melakukan	 perubahan	 lebih	
demokratis.	 Fase	 ini	 menjelaskan	 bahwa	
gerakan	 sosial	 menjadi	 salah	 satu	 instrument	
penting	 dalam	 perubahan	 sistem	 pemerintah,	
termasuk	aksi	demonstrasi	yang	dilakukan	oleh	
kelompok-kelompok	intelektual	atau	kelompok	
gerakan	sosial.	

	 Malang	Corruptio	Watch	(MCW)	sebagai	
masyarakat	 sipil	 yang	 berinisiatif	 melakukan	
perubahan	 sosial	 melalui	 kegiatan-kegiatan	
seperti	 Jagongan	 Rakyat	 (Hearing	 publik),	
diskusi	 publik,	 dan	 aksi	 demonstrasi	 dalam	
mempengaruhi	 kebijakan	 dan	 melakukan	
kampanye	propaganda	 tentang	 isu	antikorupsi	
ada l ah 	 konsekuens i 	 da r i 	 demokras i 	
partisipatoris.	 Dimana,	 Rakyat	 harus	 menajdi	
subjerk	 dari	 gerakan	 terutama	 pada	 konteks	
gerakan	sosial	antikorupsi	di	Malang	Raya.

	 Hakim	 merupakan	 wakil	 tuhan	 di	
Negara	 hukum.	 Hakim	 harus	 mewakili	 suara	
rakyat	yang	diam	yang	tidak	terwakili	dan	yang	
tidak	terdengar	(Sutjipto	rahardjo),	oleh	karena	
itu	 hakim	 harus	 mampu	 meng-adili	 setiap	
persoalan 	 dalam	 masyarakat . 	 Namun	
bagaimana	 ketika	 seorang	 hakim	 menjadi	
tersangka	 korupsi.	 Atau	 Hakim	 memberikan	
vonis	 ringan	 kepada	 koruptor	 yang	 telah	
merugikan	masyarakat.	
	 	
	 Malang	 Corruption	 Watch	 (MCW)	

mencatata	 terdapat	 	 25	 hakim	 dan	 aparatur	
peradilan	 yang	 terlibat	 korupsi	 sejak	 2004-
2019.	Kegiatan	jagongan	rakyat	ini	memberikan	
kritik	dan	saran	kepada	kepala	Komisi	Yudisial	
(KY)	 dalam	 rangka	 mendorong	 pelaksanaan	
tugas	 sebagai	 mana	 diatur	 dalam	 14	 ayat	 (1)	
UUKY,	 yaitu:	 Melakukan	 pendaftaran	 calon	
Hakim	 Agung	 (MA),	 	 melakukan	 seleksi	
terhadap	calon	Hakim	Agung,	menetapkan	calon	
Hakim	 Agung,	 dan	 	 mengajukan	 calon	 Hakim	
Agung	ke	DPR.

A.	KAMPANYE	PUBLIK	DAN	PROPAGANDA	ANTI	KORUPSI
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	 Pasal	1	ayat	4	uu	nomor	38	tahun	2004	
tentang	 Jalan	 disebutkan	 bahwa,	 Jalan	 adalah	
prasarana	 transportasi	 darat	 yang	 meliputi	
segala	 bagian	 jalan,	 termasuk	 bangunan	
pelengkap	 dan	 perlengkapannya	 yang	
diperuntukkan	bagi	lalu	lintas,	yang	berada	pada	
permukaan	tanah,	di	atas	permukaan	tanah,	di	
bawah	permukaan	tanah	dan/atau	air,	serta	di	
atas	permukaan	air,	kecuali	jalan	kereta	api,	jalan	
lori,	 dan	 jalan	kabel.	Artinya,	 jalan	merupakan	
salah	 satu	 akses	 layanan	 publik	 yang	 harus	
disediakan	oleh	pemerintah	karena	merupakan	
prasarana	 penting	 dalam	 mendukung	
kelancaran	aktifitas	ekonomi,	sosial	dan	politik	
suatu	daerah.		

	 Kota	 Malang,	 belakangan	 diramaikan	
dengan	prahara	jalan	rusak	dan	berlubang	yang	
mengakibatkan	adanya	korban	jiwa.	Kecelakaan	

para	pengendara	motor	yang	disebabkan	karena	
banyaknya	 jalan	 rusak	 dan	 berlubang	 mejadi	
issu	krusial	yang	patut	diperdebatkan.	Berbagai	
dalih,	terutama	klaim	dominan	pemerintah	Kota	
Malang	 atas	 fenomena	 tersebut	 adalah	 karena	
hujan.	 Seoalah-olah	 hujan	 menajdi	 factor	
tunggal	 terjadinya	 kerusakan	 pada	 jalan.	
Padahal,	 selain	 karena	 air,	 kerusakan	 tersebut	
juga	 dipengaruhi	 oleh	 kebijakan	 pemerintah	
Kota	 Malang,	 terutama	 berkaitan	 dengan	
perencanaan	proyek	hingga	pada	pengerjaanya.	
	
	 MCW	 dalam	 agenda	 Jagongan	 Rakyat	
tentang	 Prahara	 Jalan	 Rusak	 Kota	 Malang	
mencatat	 bahwa,	 persoalan	 jalan	 disebabkan	
karena	 perencanaan	 proyek	 tidak	 dilakukan	
secara	 benar,	 dugaan	 monopoli,	 pengurangan	
volum,	dan	 lemahnya	kontrol	dan	sanksi	black	
list	terhadap	kontraktor	Nakal.

Prahara Jalan Rusak 

Doc;	MCW
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Masa Depan Pendidikan Kita

	 Problematika	 dalam	 dunia	 pendidikan	
semakin	 hari,	 semakin	 komplit.	 Mulai	 dari	
komersialisasi	 pendidikan	 yang	 dehumanis,	
kebijakan	pendidikan	yang	diskriminatif	sampai	
pada	 ranah	 kebebasan	 berpikir	 siswa	 yang	
dibatasi.	 Berangkat	 dari	 kegelisahan	 atas	
fenomena	 pendidikan	 yang	 terjadi,	 Forum	
Masyarakat	 Peduli	 Pendidikan	 (FMPP)	 Kota	
Malang	 bersama	 Malang	 Corruption	 Watch	
(MCW)	 menyelenggarakan	 dua	 kali	 forum	
diskusi	 yang	 terbuka	 untuk	 umum	 (hearing	
public);
	
	 1.	 Menjawab	 persoalan	 pendidikan	 di	
Kota	Malang,	FMPP	dan	MCW	menyelenggaran	
jagongan	rakyat	edisi	Hari	Pendidikan	Nasional	
(Hardiknas)	 dengan	 tema	 “Keberlanjutan	
Pendidikan	 di	 Kota	 Malang".	 Kegiatan	 ini	
men j awab 	 pe rbaga i 	 p e r soa l an 	 yang 	

fundamental	 dalam	 dunia	 pendidikan;	 adanya	
pungutan	liar	(pungli),	pemecatan	kepala	sekola	
sepihak,	 penyalahgunaan	 dana	 Bantuan	
Operasional	 Sekolah	 (BOS),	 infrastruktur	
sekolah	 tidak	 layak	 dan	 sebagainya.	 Sehingga	
agenda	ini	melahirkan	sebuah	rekomindasi	yang	
bersifat	merubah	kebijakan	pemerintah	dalam	
dunia	pendidikan	serta	menguatkan	peran	serta	
komite	sekolah	dalam	mengontrol	sekolah.

	 2 . 	 Jagongan	 rakyat	 kedua	 edisi 	
pendidikan	dikemas	dalam	Bedah	Buku	dengan	
tema	"Pendidikan	Antikorupsi	dalam	Perspektif	
Pedagogi	 Kritis".	 Kegiatan	 yang	 dihadiri	 oleh	
guru-guru	 SD	 dan	 SMP	 Kota	 Malang	 dalam	
rangka	memberikan	pemahaman	tentang	model	
pendidikan	 kritis	 yang	 mencerna	 realitas	
lingkungan	sekitar	mereka	sendiri.	
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Buruknya Tatakelola Parkir Kota Malang

	 Fenomena	parkir	di	Kota	Malang	saat	ini	
kondisinya	sangat	memprihatinkan	terutama	di	
dalam	 sistem	 tata	 kelola	 penyelenggaraan	
perparkiran	 yang	 berimplikasi	 pada	 tingkat	
pertumbuhan	 kontribusi	 retribusi	 parkir	 pada	
PAD	 Kota	 Malang.	 Pada	 dasarnya	 pengelolaan	
parkir	yang	dilimpahkan	kepada	Pemkot	Malang	
paska	 ditetapkannnya	 kebijakan	 otonomi	
daerah.	 Dengan	 diberlakukannya	 kebijakana	
otonomi	 daerah,	 pemerintah	 daerah	 harusnya	
mampu	meningkatkan	pendapatan	 asli	 daerah	
dengan	 pengelolaan	 sumber	 PAD,	 diantaranya	
retribusi	parkir.	
	 Dalam	pengelolaan	retribusi	parkir	Kota	
Malang,	lahirlah	UU	No.	32	tahun	2004	tentang	
Pemerintahan	 Daerah,	 UU	 No.	 33	 tahun	 2004	
tentang	 Perimbangan	 Keuangan	 Antara	
Pemerintah	 Pusat	 dan	 Pemerintahan	 Daerah	
dan	 Undang-Undang	 Nomor	 28	 Tahun	 2009	
sebagai	 pengganti	Undang-	Undang	Nomor	 34	
Tahun	2000	tentang	pajak	daerah	dan	retribusi	
daerah,	yang	menjadi	dasar	pungutan	pajak	dan	
retribusi	daerah.	
	 Namun	 sayangnya	 pengelolaan	 parkir	
Kota	Malang	menuai	masalah	yang	rumit.	MCW	

mencatat	 terdapat	 beberapa	 persoalan	 yang	
sampai	 saat	 ini	 masih	 belum	 terselesaikan;	
pertama,	Peraturan	Daerah	Kota	Malang	Nomor	
3	 Tahun	 2015	 Tentang	 Retribusi	 Jasa	 Umum	
t idak 	 memi l i k i 	 pe r t imbangan 	 Dasar 	
Pembentukan	 yang	 jelas	 (tidak	 ada	 naskah	
akademik,	 perda	 spesifik	 parkir,	 perwali).	
Kedua,	 Kebijakan	 Kenaikan	 Tarif	 Retribusi	
(Parkir)	 tidak	 mengalami	 peningkatan	
signifikan	 terhadap	 Pendapatan	 Asli	 Daerah.	
Ketiga,	 Potensi	 Pendapatan	 Asli	 Daerah	 Pada	
Sektor	 Retribusi	 Parkir	mengalami	 kebocoran.	
Keempat,	 	 	 Realitas	 pegelolaan	 Lahan	 Parkir	
dikelola	 dan	 dimanfaatkan	 oleh	 sindikat,	
diantaranya	 paguyuban,	 karang	 taruna,	
keluarahan	bahkan	oknum	anggota	dewan	dan	
oknum	dishub	juga	menjadi	bagian.
	 Dalam	 forum	 	 Jagongan	 Rakyat	 yang	
membahas	 tentang	buruknya	 tatakelola	parkir	
Kota	 Malang	 menghasilakan	 rekomindasi	
tentang	 perubahan	 perda	 tentang	 parkir	 Kota	
Malang,	perubahan	kebijakan	yang	melibatkan	
dan	mempertimbangkan	 kehidupan	 para	 jukir	
serta	 meninjau	 kembali	 PAD	 dan	 potensi	
pendapatan	dari	retribusi	parkir	Kota.	
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Aksi Pernyataan Sikap

	 Upaya	 pemberantasan	 korupsi	 yang	
dilakukan	oleh	Komisi	Pemberantasan	Korupsi	
(KPK)	 kerap	 mendapatkan	 perlawanan	 dan	
intimidasi	 terhadap	pejabat	KPK.	Penyerangan	
dengan	 melemparkan	 bom	 pada	 kedua	
pimpinan	 KPK	 dan	 Penyiraman	 air	 keras	
terhadap	 Novel	 Baswedan	 menjadi	 salah	 satu	
bukti	 bahwa	 pemberantasan	 korupsi	 di	
Indonesia	ditentang	oleh	orang-orang	yang	tidak	
bertanggung	jawab.	

	 Malang	 Corruption	 Watch	 (MCW)	
bersama	 masyarakat	 sipil	 Malang	 Raya	
melakukan	 kampanye	 anti	 korupsi	 dan	 aksi	
mendorong	penguatan	pemberantasan	korupsi	
dan	 tidak	 mudah	 goyah	 terhadap	 intimidasi	

yang	 didapat	 oleh	 pimpinan	 KPK.	 Aksi	 ini	
mengangkat	tema	“kami	tidak	takut,	lawan	teror	
pada	pegiat	anti	korupsi”	sebagai	syimbol	bahwa	
pegiat	 anti	 korupsi	 tidak	 pernah	 takut	 pada	
kejahatan	yang	dilakukan	oleh	koruptior.	

	 Aksi-kasi	 berikutnya,	 MCW	 dan	 aliansi	
masyarkat	 anti	 korupsi	 (AL-MAK)	 Malang	
mengkritik	polri	 dan	 tim	TGPF	yang	 telah	dua	
tahun	 terror	 terhadap	 penyidik	 KPK,	 Novel	
Baswedan	tidak	kunjung	menemukan	kejelasan	
kasus	 novel.	 Bahkan	 sampai	 saat	 ini	 tidak	 ada	
perkembangan	 yang	 dilaporkan	 oleh	 TGPF	
dalam	menangani	kasus	novel	baswedan.	



Aksi	Kota	Batu

Sedikitnya	 t iga	 alasan	 MCW	 bersama	
Masyarakat	Peduli	Batu	melakukan	aksi	tentang		
minimnya	 prestasi	 Walikota	 Batu;	 Pertama,	
rencana	 revisi	 Perda	 Rencana	 Tata	 Ruang	
Wilayah	 (RTRW)	 yang	 berpotensi	 merusak	
lingkungan.	 Kedua,	 buruknya	 pengelolaan	
APBD.	Ketiga,	 	buruknya	pengelolaan	perizinan.	
MCW	melihat	ketiga	alasan	ini	sangat	merugikan	
lingkungan	 dan	 masyarakat	 Kota	 Batu.	
Pembangunan	tempat	wisata	dan	hotel	di	Kota	
Batu	 sangat	 pesat,	 ini	 tentu	 berdampak	 pada	
sumber	mata	 air	masyarakat	 Kota	 Batu	 (baca;	
sumber	 mata	 air	 kota	 batu)	 dan	 sektor	
palayanan	 publik	 tidak	 kunjung	 membaik,	
seperti 	 keterbukaan	 informasi	 publik, 	
rendahnya	 pengelolaan	 anggaran	 daerah,	 dan	
pendidikan	dan	kesehatan	Kota	Batu	terhitung	
masih	buruk.	

Aksi	Kab.	Malang

Penetapan	 tersangka	 terhadap	 Bupati	 Malang	
dan	 dua	 swasta	 oleh	 KPK	 hanya	 oknum	 receh	
yang	 terlibat.	MCW	mencatat	masih	 ada	 aktor	
besar	lain	yang	belum	tersentuh.	Dalam	aksi	ini,	
MCW	mendesak	KPK	untuk	segera	menetapkan	
tersangka	 lain	 yang	 turut	 serta	 terlibat	 dalam	
perkara	ini,	menuntut	APH	proaktif	mendalami	
dan	menyelesaikan	kasus	korupsi	di	Kabupaten	
Malang,	 mendesak	 DPRD	 untuk	 menjalankan	
fungsi	 controlling	 dengan	 baik	 agar	 korupsi	
serupa	 tidak	 terjadi	 lagi,	 dan	 mendesak	
Pemerintahan	 Kabupaten	 Malang	 untuk	
mengevaluasi	 dan	 memperbaiki	 sistem	
pengadaan	 barang	 dan	 jasa	 demi	 perbaikan	
infrastruktur	 dan	 pelayanan	 publik.	 Tuntutan	
MCW	 disampaikan	 kepada	 publik	 dan	 KPK	
melalui	local	baik	online	maupu	cetak.	

Aksi	Kota	Malang

	 Munculnya	 nomenklatur	 anggaran	
pengadaan	Mobil	DPRD	Kota	Malang	sebesar	Rp	
5.8	 M	 untuk	 lima	 mobil 	 mengejutkan	
masyarakat	Kota	Malang.	MCW	menilai	 bahwa	
porsi	 untuk	 pengadaan	mobil	 ini	 tidak	 terlalu	
penting	 dibanding	 dengan	 kebutuhan	
masyarakat	 yang	 belum	 terpenuhi,	 seperti	
anggaran	kesehatan,	pendidikan	dan	pelayanan	
publik	 lainnya	 yang	 masih	 membutuhkan	
anggaran.	

	 Aksi	ini	menuntut	DPRD	dan	Pemerintah	
Kota	 Malang	 membatalkan	 pengadaan	 mobil	
dinas,	selain	itu	tidak	dibutuhkan	karena	masih	
ada	 mobil	 dinas	 yang	 lama.	 MCW	 menilai	
anggaran	untuk	DPRD	Kota	Malang	mengalami	
pemborosan	 anggaran.	 Dalam	 aksi	 ini,	 DPRD	
Kota	malang	menemui	secara	langsung	peserta	
aksi	 yang	 ada	 di	 depan	 gedung	 DPRD	 Kota	
malang.	 Ia	 menyampaikan	 bahwa	 anggaran	
pengadaan	mobil	 dinas	 diajukan	 oleh	 anggota	
DPRD	 yang	 lama	 dan	 yang	 baru	 tidak	
mengetahui	bahwa	ada	porsi	anggaran	tersebut.	
Maka	 dari	 itu,	 aksi	 ini	 menuntut	 untuk	
membatalkan.	

1.	Diskusi	Publik

	 Diskusi	publik	ini	sebagai	bentuk	untuk	
terus	 merawat	 isu	 oligarki	 dan	 korupsi	 yang	
tidak	bisa	dipisahkan.	Dalam	agenda	 ini,	MCW	
menyampaikan	 pentingnya	 gerakan	 rakyat	
dalam	 melakukan	 pemberantasan	 korupsi	
terutama	 di	 Kab.	Malang.	 Tema	 yang	 diangkat	
dalam	diskusi	 ini	adalah	"Oligarki	dan	Korupsi	
Kab.	Malang".	Selain	merawat	isu	publik,	MCW	
menyampaikan	 pengertian	 oligarki	 dan	
hubungan	 oligarki	 dengan	 koruspsi.	 Menurut	
winter	oligarki	 itu	pelaku	yang	menguasai	dan	
mengendalikan	 sumberdaya	 material	 yang	
dapat	 mempertahankan	 dan	 meningkatkan	
kelas	 sosialnya.	 Kegiatan	 ini	 bertujuan	 untuk	
tetap	 merawat	 imajinasi	 hilangnya	 oligarki	 di	
daerah	 yang	 menguasai	 berbagai	 sumberdaya	
alam.

	 Diskusi 	 berkutnya	 dilakukan	 di 	
Universitas	 Raden	 Rahmad	 (UNIRA)	 Kab.	
Malang	 	 yang	 diselenggarakan	 oleh	MCW	 dan	
Pusat	 Kajian	 Anti	 Korupsi	 (PAKU)	 UNIRA.	
Diskusi	 ini	 membahas	 tentang	 arah	 anggaran	
publik	Kab.	Malang	dan	pentingnya	partisipasi	
masyarakat	 dalam	 perencanaan,	 pelaksanaan	
sampai	 pada	 tahap	 pertanggung	 jawaban	
pemerintah	 kepada	masyarakat.	 MCW	menilai	
bahwa	 tolak	 ukur	 yang	 sangat	 tepat	 untuk	
menilai	 pemerintah	 daerah	 baik	 dan	 tidak	
adalah	arah	anggaran	daerah.	apakah	anggaran	
daerah	sudah	menjawab	berbagai	masalah	dan	
kebutuhan	masyarakat	atau	tidak.	

	 Selain	 melakukan	 pengenalan	 tentang	
anggaran	 daerah	 Kab.	 Malang.	 kegiatan	 ini	
menjadi	 isntrumen	 awal	 untuk	menggerakkan	
pemuda	 kab.	 Malang.	 melihat	 harapan	 dan	
problematika	yang	terjadi	di	Kab.	Malang,	MCW	
mengajak	 seluruh	 masyarakat	 terlibat	 dalam	
kegiatan	di	Kab.	Malang.	

	 Tata	 Kelola	 Pemerintahan	 yang	 baik	
(good	 governance)	 sangat	 diperlukan	 agar	
kebijakan	 yang	 dibentuk	 pro	 terhadap	
kepentingan	 publik.	 Untuk	 mewujudkan	 hal	
tersebut,	 partisipasi	 publik	 juga	 dibutuhkan	
untuk	 ikut	 serta	 mengawasi	 dan	 mengawal	
pelaksanaan	 kebijakan	 pemerintah.	 Oleh	
karenanya, 	 Malang	 Corruption	 Watch	
mengundang	seluruh	elemen	masyarakat	untuk	
berdiskusi 	 dengan	 tema	 "Tata 	 kelola 	
pemerintahan	Dan	partisipasi	Publik
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