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LATAR
BELAKANG
Penanganan Covid-19 di indonesia dinilai masih tidak tepat, hal ini
karena beberapa kasus Covid-19 belum bisa ditangani dengan baik atau
bahkan secara serius, Dilihat dari grafik kasus positif juga cenderung
meningkat sampai pada masa pelaksanaan PSBB-pun (Pembatsan Sosial
Berskala Besar) terlihat impoten dalam menyelesaikan kasus pandemi ini.
Dilain hal hadir beberapa anggapan dari publik bahwa pemerintah pusat
maupun

daerah

tidak

memiliki

landasan

saintifik

yang

kuat

untuk

menangani permasalahan covid-19. disini dapat dilihat bahwa para politisi
ini hampir sama sekali tidak mendengarkan sains dan sepenuhnya hanya
menaruh kepercayaan pada firasat. upaya yang dilakukan dari pemerintahpun hanya pertimbangan atas upaya penyelamatan ekonomi yang secara
landsasan tidak berpihak kepada orang miskin atau orang yang benar-benar
terdampak secara ekonomi dari hadirnya pandemik ini.
Integritas dan ketegasan Pemerintah dalam menangani virus ini patut
dipertanyakan dan di kritisi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan
juga penanganannya dinilai tidak memperhatikan keselamatan masyarakat
secara serius. beberapa kasus di lapangan juga masih ditemukanya beberapa
warga yang pulang kampung maupun mudik melalui lintas administrasi
tanpa pengawasan yang ketat, padahal melaui zona merah dan status
pengawasan sudah PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Masalah
lainnya juga timbul yaitu, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah
pusat dan daerah juga tidak transparan kepada publik. Tidak salah ketika
publik menilai pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki ketegasan
dan integritas.
Ketidaktegasan pemerintah dan juga rendahnya integritas berimbas
kepada masalah di masing-masing daerah salah satunya masalah pandemi di
daerah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu yang telah diamati dan
dikritisi oleh MCW (Malang Corruption Watch) melihat dari postur
anggaran , transaprasi. dan juga kepeduliaan pemerintah pada rakyatnya
MCW menilai pada masa pandemi covid-19 pemerintah masih gagap dan
tidak serius mulai dari realokasi anggaran, Proyek berjalan di tengah
pandemi,

pemerintah

daerah

yang

tidak

memiliki

sense

of

crisis,

penegakkan hukum di sektor pajak di tengah pandemi, dan juga tidak
memerdulikan para buruh yang di PHK.

MALANG CORRUPTION WATCH

PAGE 02

PERMASALAHAN

Dari konteks pembahasan diatas, MCW menilai
terdapat berbagai masalah yang harusnya

di

perhatikan oleh masyarakat Malang Raya itu sendiri :
1. Masalah pertama adalah masalah yang ada di
pemerintah

Soal

Anggaran,

yaitu

masih

berjalanya sejumlah proyek padahal dalam situasi
covid-19, minimnya anggaran untuk penggunaan
penanganan covid-19,, penegakkan di sektor
pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk
menangani pandemik
2. Permasalahan kedua adalah masalah transparasi
anggaran penanganan covid-19 yang seharusnya
dibuka selebar-lebarnya kepada publik .
3. Masalah ketiga adalah penyelamatan terhadap
buruh yang di PHK. seharusnya adalah kelompok
rentan akan tetapi pemerintah daerah seakan
bungkam atas permasalahan ini.

02
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Metode
Pengumpulan
data
dilakukan
dengan cara:

Waktu Pengumpulan data maret-mei
01 2020.
Data
dikelompokan
berdasarkan
02 kategori isu, mulai dari anggaran,
transparasi, dan PHK buruh.
Pengumpulan data dilakukan dengan
03 kerjasama tim melalui Pengumpulan
data dari pemberitaan di media dan
juga analisis anggaran APBD.

ANGGARAN HARUSNYA
UNTUK RAKYAT...!
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DALAM
SITUASI
PANDEMI
WALIKOTA MALANG
TIDAK MEMILIKI
SENSE OF CRISIS

P

engadaan Barang dana Jasa pembangunan
Gedung Baersama di Balaikota Malang ini,
berdasarkan LPSE Kota Malang di
Menangkan oleh PT. Artomzaraya
Lingkungan IV Winangun Dua – Malalayang Manado (Kota) Sulawesi Utara dengan nominal
kontrak sebesar Rp 45.431.697.000,00.
Mcw menilai, bahwa tindakan Pemerintah Kota
Malang tetap melanjutkan pembangunan proyek
Gedung bersama pada saat wabah Covid-19 di Kota
Malang semakin tinggi adalah tindakan yang
menciderai hati rakyat Kota Malang, selain itu
tindakan ini mencerminkan Pemerintah Kota
Malang yang tidak memiliki semangat pencegahan
Covid-19.
Selain itu, dalam situasi pandemic seperti ini,
Pemerintah Kota Malang, melalui Walikota harus
memiliki jiwa Sense Of Crisis, Jiwa Kepekaan, tetapi
itu tidak cukup, tetapi juga kewaspadaan,
ketergesaan, kesegeraan, yang pada akhirnya
kesigapan dalam menghadapi krisis, tahu mana
permasalahan yang sangat mendesak untuk segera
diselesaikan, ditanggulangi.
MCW menilai bahwa Kondisi Covid-19 dapat
dikatakan Force Majeure, pasal 1244 dan 1245
KUHPerdata. Covid-19 termasuk Force Majeure
relative, yakni suatu keadaan dimana terjadi
keadaan-keadaan tertentu yang menyulitkan
rekanan untuk melaksanakan kontrak (pembatasan
perjalanan) waalaupun dilaksanakan, maka rekanan
harus melakukan pengorbanan tertentu yang
membuat kontrak tersebut menjadi tidak praktis
lagi
untuk
dilaksanakan
(impracticability).
Konsekuensinya, pelaksanaan kontrak dapat
ditunda sampai keadaan tersebut berakhir. Selain
itu, di pasal 55 Perpres Nomor 16 Tahun 2018
tentang pengadaan barang dan jasa mengatur juga
tentang keadaan Force Majeure/kahar.

Oleh karena itu, MCW mendesak kepada
Pemerintah Kota Malang untuk mengutamakan
penanganan Covid-19 baik dalam segi pendidikan,
ekonomi, dan kesehatan akibat Covid-19 dan MCW
memperingatkan DPRD Kota Malang untuk
menjalankan
tugas
pengawasannya
dalam
penanganan Covid-19, dan melakukan penyisiran
APBD kota Malang Tahun 2020 yang dapat di
realokasikan untuk penanganan Covid-19 Kota
Malang.
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SILPA MEMBENGKAK
Pemkot Malang Krisis
Keberpihakan Ditengah
Pandemi

S

isa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota
Malang tahun 2019 tergolong tinggi yakni mencapai Rp
743 Miliar. Keadaan tersebut menunjukkan masih
buruknya tata kelola pengelolaan anggaran daerah Kota
Malang. Akibatnya serapan anggaran belanja Kota Malang tahun
2019 tidak maksimal dan bahkan terus membengkak hingga
tahun anggaran 2020. Terlebih besaran SiLPA tersebut tertinggi
dari tahun-tahun sebelumnya, artinya tidak ada iktikad baik
untuk melakukan pembenahan serius. “Mengapa bisa?” Publik
bertanya! Mengingat ada banyak persoalan yang mesti
diselesaikan dan membutuhkan anggaran. Dalam keadaan
seperti ini menjadi hal yang wajar jika publik mempertanyakan
pertanggungjawaban atas kinerja anggaran yang selama ini
dikelola Pemkot Malang. Termasuk mengenai kejelasan
keterbukaan pengelolaan anggaran SiLPA tersebut kedepannya.
Parahnya, SiLPA yang membengkak tersebut tidak dialokasikan
untuk kebutuhan mendesak saat ini. Utamanya di tengah wabah
Covid-19, berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang
semakin terpuruk. Hal ini menunjukkan minimnya
keberpihakan Pemkot Malang terhadap masyarakat ditengah
pandemi. Oleh karenanya, MCW memandang Pemkot Malang
harus membuat kebijakan serius penggunaan SiLPA untuk
penanggulangan Covid 19. Apalagi, sejauh ini Pemkot Malang
baru mengalokasikan Rp 86 Miliar, sementara dampak Covid 19
semakin meluas, tidak hanya pada jumlah kasus yang
meningkat setiap harinya namun dampak sosial ekonomi
masyarakat kian memprihatinkan. Padahal, Berdasarkan Pasal
155 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Anggaran
SiLPA tahun berjalan dapat digunakan untuk antara lain pada
poin b “mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum
tersedia anggarannya” dan pada poin f “mendanai program dan
kegiatan yang belum tersedia anggarannya”.

Sehingga, tidak rasional jika Pemkot Malang masih
memusingkan sumber alokasi anggaran penanggulangan Covid
19. Sementara itu ternyata SiLPA Kota Malang hingga tahun
2020 mencapai 743 Miliar. Jumlah ini sangat cukup untuk
memaksimalkan penanggulangan Covid 19 di berbagai lini, baik
sektor kesehatan sosial maupun ekonomi. MCW menilai bahwa
Pemkot Malang tidak kompeten mengelola uang rakyat (APBD)
berdasarkan kajian diatas. Sehingga, kami menyayangkan
Pemkot Malang membuat alasan atas tingginya SiLPA tersebut
sebagai dampak penumpukan dari SiLPA tahun-tahun
sebelumnya. Padahal dalam Pasal 161 ayat 2 poin c PP No. 12
Tahun 2019, ditegaskan bahwa “keadaan yang menyebabkan
SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam
tahun anggaran berjalan”.

MALANG CORRUPTION WATCH

ANGGARAN
CORONA MINIM!
KEMANA SAJA ANGGARAN BELANJA KOTA MALANG ?

P

ada perkembangan terbaru Pemkot mengalokasikan
sekitar 58,2 Miliar untuk menangani Corona, sangat sedikit
mengingat Kota Malang memiliki anggaran sebesar 2.7

Triliun rupiah, jumlah ini hanya sekitar 2% dari total belanja.
Untuk apa saja sebenarnya uang rakyat sebanyak 2,7 Triliun di
APBD dibelanjakan pada masa-masa kritis seperti saat ini?

Proyek-proyek infrastruktur dengan total Rp. 481.235.254.330.
termasuk di dalamnya adalah proyek Malang Creative Center
yang tetap lolos meskipun memicu pro kontra di masyarakat.
Juga
Islamic
center,
jembatan
kedung
kandang,
pembangunan kawasan heritage kayu tangan, dan
pembangunan kantor baru di belakang Balaikota. Jumlah ini
mencakup 17,6% dari total belanja Kota Malang.
Belanja Makan Minum pada lingkungan pemerintahan Kota
Malang yang mencapai Rp. 34.830.082.400. belanja ini
tersebar pada tiap-tiap Organisasi Perangkat daerah (OPD).
Anggaran dari Kegiatan pendidikan yang diliburkan dan UN
yang dihapuskan, sebesar Rp. 104.487.219.000.
Total di atas sebesar 633 Miliar Rupiah, sekitar 23% dari total
belanja.
Hingga tulisan ini dirilis, MCW masih menyisir anggaran secara
lebih mendetail karena sebenarnya masih banyak pos anggaran
yang bisa dialihkan jika memang pemerintah Kota Malang serius
dalam melindungi masyarakat dari terjangkitnya virus Corona.
Dengan beberapa pertimbangan di atas, MCW mendesak
Pemerintah Kota Malang untuk:
1. Memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk menangani
dampak kesehatan, sosial dan ekonomi karena corona, dengan
mengalihkan semua anggaran yang tidak prioritas sehingga
tercapai ketersediaan dana.
2. DPRD agar juga melakukan penyisiran anggaran, tidak hanya
menyetujui besaran yang diajukan eksekutif.
3. Membuka seluas-luasnya informasi mengenai kebijakan
penanganan Corona di Kota Malang, agar tidak terjadi
mispersepsi yang berakibat ketidakteraturan social.
4. Pemerintah Kota Malang Melaksanakan prinsip transparan
dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran penanganan
Covid-19.
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PEMKAB MALANG PELIT ANGGARAN
UNTUK
PENANGGULANGAN COVID-19!

P

emerintah Kabupaten Malang dalam
menanggulangi perkembangan virus ini,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang
mengeluarkan Surat Himbauan (SE) tentang
upaya pencegahan berkelanjutan Covid-19 per
tanggal 30 Maret 2020. Poin utama dari isi surat
tersebut adalah menghimbau masayarakat yang
masuk ke Kabupaten Malang untuk melakukan
isolasi diri selama 14 hari, dan bagi masyarakat yang
bekerja di luar Kabupaten Malang agar melakukan
pekerjaanya dari rumah. Bagi sebagian masyarakat
kebijakan ini sangat memberatkan untuk
kelangsungan hidupnya.
MCW menilai bahwa walaupun dengan adanya
Surat Edaran tersebut, Wabah Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Kabupaten Malang telah
menyandang status sebagai zona merah. Hingga 5
April 2020, jumlah kasus yang positif terinfeksi
Covid-19 sebanyak 8 kasus,
Pasien Dalam
Pengawasan (PDP) ada 49 orang, dan Orang Dalam
Pemantauan (ODP) berjumlah 131 orang.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun
2019, penduduk miskin ada sekitar 246.600 jiwa.
Untuk itu pemerintah harus hadir. Merujuk pada
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa “Setiap
Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis,
kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup seharihari lainnya selama Karantina.” Lebih jauh,
pemerintah Kabupaten Malang perlu memandang
secara jauh perkembangan wabah Covid-19
kedepannya. Jika misalkan wabah ini tidak
terkendali hingga memakan banyak korban dan
cakupan wilayah yang merata di Kabupaten
Malang, maka pilihan paling rasional adalah
melakukan local lockdown (karantina wilayah).
Sejauh ini, Pemkab Malang baru mengalokasikan
anggaran sekitar Rp15 M untuk menanggulangi
wabah Covid-19. Anggaran tersebut tergolong kecil
jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus
diselesaikan. Jika dibandingkan dengan daerah
Malang Raya lainnya, dana yang dialokasikan Kota
Malang jauh lebih besar yakni Rp37 M. Padahal
jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten
Malang jauh lebih besar dari Kota Malang. Selain
itu juga anggaran belanja Kabupaten Malang lebih
besar hampir dua kali lipat dari Kota Malang, yakni
Rp4.4 T.

Pada situasi darurat bencana saat ini seharusnya
Pemkab Malang bisa mengupayakan lebih dengan
mengalokasikan anggaran belanja daerah tahun
2020
untuk
sebesar-besarnya
membantu
masyarakat
Kabupaten
Malang,
utamanya
masyarakat dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun
2020 mencapai 2.619.976 jiwa. Sebagai bahan
pertimbangan kedepannya. Jika dikalkulasikan,
kebutuhan pangan masyarakat dalam satu hari
mencapai Rp20.000 (untuk beli beras, tempe, dan
sayur). Asumsinya, biaya makan pagi Rp6.000,
makan siang Rp7.000, dan makan malam Rp7.000.
Jika dikalikan jumlah penduduk 2.619.975 jiwa, maka
anggaran kebutuhan pangan perhari mencapai
Rp52.399.520.000.
Jika
karantina
wilayah
berlangsung selama 14 hari, maka total anggaran
yang dibutuhkan sebesar Rp733.593.280.000. Lalu,
darimana sumber anggarannya? Kabupaten Malang
memiliki anggaran belanja Daerah pada tahun 2020
sebesar Rp4.402.482.515.721 sebagaimana termuat
dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
Dengan jumlah Rp 4.4 T tentu sangat cukup untuk
memenuhi biaya anggaran jika terjadi karantina
wilayah di Kabupaten Malang.

Untuk saat ini, MCW menilai bahwa dalam situasi
mendesak seperti ini beberapa anggaran mega
proyek Kabupaten Malang yang dapat digeser untuk
kebutuhan masyarakat akibat Covid-19, seperti:

MALANG CORRUPTION WATCH

PEMKAB MALANG
SETENGAH HATI
TANGANI COVID-19

w

abah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Malang telah menyandang zona
merah. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi

Jawa timur 8 orang telah positif terinfeksi Covid-19,
49 orang sebagai PDP dan 131 orang telah menjadi
ODP. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius
bagi pemerintah Kabupaten Malang yang
notabenenya memiliki wilayah yang sangat luas dan
jumlah penduduk yang tinggi.
Dalam menanggulangi perkembangan virus ini,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah
mengeluarkan Surat Himbauan (SE) tentang upaya
pencegahan berkelanjutan Covid-19 per tanggal 30
Maret 2020. Poin utama dari isi surat tersebut adalah
menghimbau masyarakat yang masuk ke Kabupaten
Malang untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari,
dan bagi masyarakat yang bekerja di luar Kabupaten
Malang agar melakukan pekerjaanya dari rumah.
Artinya Pemerintah Kabupaten Malang wajib
menjamin kehidupan warganya, hal ini Merujuk
pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa “Setiap
Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan
pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya
selama Karantina.”.
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Harga untuk satu paket sembako:
Jika 1 kg beras Rp 11.000 * 10 kg = Rp 110.000
Jika 1kg telur Rp 20.000
Totalnya = Rp 130.000
130.000 * 90.000 KK = Rp 11.700.000.000
Apabila Pemerintah Kabupaten Malang memberikan
sembako terhadap masyarakat dalam kategori miskin
dalam 3 kali selama masa tanggap, maka kebutuhan
anggaran yang mesti disediakan adalah Rp
35.100.000.000.
Selain cara diatas, jika pemberian dana bantuan sosial
diberikan kepada penduduk Miskin di Kabupaten
Malang yang berjumlah 246.600 jiwa (BPS, 2019) per
orang. Maka kalkulasinya sebagai berikut:

Maka selama 3 bulan pemerintah Kab Malang wajib
mengalokasikan
anggaran
sebesar
Rp
442.800.000.000.
Untuk saat ini, MCW menilai bahwa dalam situasi
mendesak seperti ini beberapa anggaran mega
proyek Kabupaten Malang yang dapat digeser untuk
membiayai kebutuhan masyarakat akibat Covid-19
adalah sebgaia berikut:

KABUPATEN
MALANG,
POTENSI
PENYEBARAN
COVID-19
TINGGI,
TAPI
ANGGARAN PENANGGULANGAN KECIL
Sejauh ini, Pemkab Malang baru mengalokasikan
anggaran sekitar Rp 28 M untuk menanggulangi
wabah Covid-19. Anggaran tersebut tergolong kecil
jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus
diselesaikan. Jika dibandingkan dengan daerah
Malang Raya lainnya, dana yang dialokasikan Kota
Malang jauh lebih besar yakni Rp37 M. Padahal
jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten
Malang jauh lebih besar dari Kota Malang.

Dari total anggaran 28 M, dialokasikan untuk bantuan
sosial senilai 21 M berupa pemberian sembako 10 kg
beras dan 1 kg telur untuk 90 ribu per KK. MCW
menilai bahwa anggaran tersebut masih kurang. Hal
ini dapat dilihat dari hitungan di bawah ini:

Berangkat dari kondisi saat ini disertai pondasi
hukum yang berlaku, maka Malang Corruption
Watch (MCW) mendesak Pemerintah Kabupaten
Malang untuk. (1) Melakukan pemetaan terhadap
masyarakat Kabupaten Malang terdampak Covid-19
akibat keluarnya Surat Himbauan Pemkab Malang
sehingga tidak dapat bekerja dan terganggu
keberlangsungan
hidupnya,
(2)
Pemerintah
Kabupaten Malang serius dan totalitas melakukan
realokasi anggaran belanja Kabupaten Malang tahun
2020 dari pos anggaran mega proyek untuk
melakukan upaya pencegahan maksimal penyebaran
Covid-19, dan bukan sekedar pencitraan politik, (3)
Mewujudkan penegakan hukum sesuai amanat Pasal
8 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan, bahwa “Setiap Orang mempunyai hak
mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai
kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan
hidup sehari-hari lainnya selama Karantina”; dan , (4)
Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan
program pecegahan dan penanganan Covid-19 ini
dengan prinsip yang transparan dan akuntabel.
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PEMKAB
MALANG NAIKAN
ANGGARAN
COVID

BERUJUNG MENYUSAHKAN RAKYAT!

Meski sudah berstatus sebagai zona merah
Covid-19 tidak membuat Pemkab Malang
bergegas membuat kebijakan serius. Tampak
dari tidak adanya signifikansi penanggulangan
dampak Covid-19. Padahal sejauh ini Pemkab
Malang sudah menganggarkan Rp 112 M untuk
penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang.
Anggaran tersebut 2,8% dari total anggaran
belanja Kabupaten Malang pada tahun 2020
yakni Rp 4.4 T
Anggaran 112 M merupakan pengalokasian dari
pos perjalanan dinas, Biaya Tak Terduga (BTT)
dan SILPA tahun lalu. Pengalokasian anggaran
tersebut
beriringan
dengan
timbulnya
pertanyaan publik sebagai pemilik anggaran;
digunakan untuk apa saja uang rakyat itu?
Bukankah seharusnya uang rakyat (APBD)
digunakan sepenuhnya demi kesejahteraan
rakyat? Mengapa hingga kini hanya disalurkan
beras dan telur saja? Belum lagi informasi
terkini yang kami terima, bahwa Pemkab
Malang akan memberlakukan SPP bagi siswa
SD dan SMP sebagai konsekuensi dari naiknya
anggaran Covid-19. Hemat kami, Pemkab
Malang menaikkan anggaran penanggulangan
Covid-19
bukan
membantu
malah
menyusahkan masyarakat.
Dalam keadaan darurat bencana seharusnya
Pemkab Malang mengoptimalkan anggaran
belanja untuk penanganan Covid-19 dari uang
rakyat yang ada (APBD 2020). Berdasarkan
penyisiran anggaran dalam APBD yang
dilakukan, MCW menemukan beberapa pos
anggaran belanja yang semestinya dapat
digeser, antara lain:

MCW menilai, bahwa pos anggaran pada tabel
diatas merupakan anggaran belanja yang tidak
mungkin tetap dilangsungkan saat wabah,
seperti anggaran proyek dan anggaran makan
minum rapat. Demikian pun dengan anggaran
Ujian Nasional yang sudah dibatalkan
pelaksanaannya
secara
nasional
oleh
pemerintah pusat.
Maka dari itu, Pemkab Malang seharusnya
dapat meningkatkan anggaran penanganan
Covid-19 tanpa memberatkan masyarakat.
Lebih lanjut anggaran tersebut nantinya
digunakan demi terpenuhinya kebutuhan
kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Pun setelah anggaran naik harus diikuti dengan
pengelolaan anggaran yang transparan dan
akuntabel.

MALANG CORRUPTION WATCH
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ANGGARAN COVID-19
KOTA BATU
Tidak Berpihak Pada Kebutuhan Rakyat

Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) telah
merambah ke Kota Batu. Berdasarkan data
Pemerintah Jawa Timur hingga 9 April 2020 ada
1 orang positif, 7 orang pasien dalam pengawasan,
dan 108 orang dalam pemantauan di Kota Batu.
Merespon hal ini, Pemerintah Kota Batu
mengalokasikan
anggaran
untuk
penanggulangan Covid-19 selama 3 bulan senilai
Rp 59,5 Milyar atau 5,9% dari total APBD Kota
Batu Tahun 2020, yakni Rp 1 Trilyun.

Meski dengan anggaran 59,5M, MCW menilai
bahwa peruntukannya belum berpihak pada
rakyat. Tampak bahwa anggaran paling besar
dialokasikan untuk Jaringan Pengaman Sosial
senilai Rp 45 M, Kebutuhan Kesehatan Rp 13 M,
Bidang Keamanan Rp 1,5 M. Sementara Bantuan
Langsung Tunai (BLT) hanya 500 ribu untuk 30
ribu Kartu Keluarga (KK) terdampak selama 3
bulan atau jika ditotal nilainya Rp 15 M. MCW
menilai anggaran tersebut sangat kecil dan tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat kategori miskin selama 3 bulan,
berikut hitung-hitungannya:

Kebutuhan Makan Perhari per orang Rp 20.000
1 KK diasumsikan 4 orang
Rp 20.000 * 4 = Rp 80.000 (kebutuhan makan
perhari per KK)
Rp 80.000 * 90 hari (3 bulan) = Rp 7.200.000
(kebutuhan makan untuk 3 bulan per KK)
Rp 7.200.000 * 30.000 (jumlah KK) = 216 Milyar
Kalkulasi diatas menunjukkan bahwa kebutuhan
pangan 30 ribu KK selama 3 bulan memerlukan
anggaran 216 Milyar. Jumlah tersebut tidak
sebanding dengan anggaran yang dialokasikan
saat ini yakni 15 M. Padahal kalkulasi diatas masih
dihitung hanya berdasarkan kebutuhan pangan
saja, belum termasuk kebutuhan medis dan
kebutuhan sehari-hari lainnya. Hal tersebut
sebagaimana diamanatkan Pasal 8 UndangUndang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan, bahwa “Setiap Orang
mempunyai hak mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis,
kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup seharihari lainnya selama Karantina.” Sewajarnya Kota
Batu mampu memenuhi amanat UndangUndang tersebut, mengingat Anggaran Belanja
Daerah Kota Batu mencapai Rp 1 T pada Tahun
2020.

MALANG CORRUPTION WATCH
Pada situasi mendesak saat ini, Pemkot Batu
seharusnya mengalokasikan anggaran belanja
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan pengamatan MCW, pos anggaran
lain yang dapat dialokasikan antara lain Biaya
Tak Terduga (BTT) Rp 2,5 M dan anggaran
proyek Kota Batu Tahun 2020 Rp 71 M, anggaran
Rapat Koordinasi Rp 13,6 M, serta anggaran Ujian
Nasional yang dibatalkan pelaksanaannya Rp
779.666.400. Anggaran sektor tersebut saat wabah
ini tidak mungkin dilaksanakan seperti rencana
awal, maka sesuatu yang bijaksana jika
dialokasikan untuk keadaan mendesak kini.

PEMKOT BATU HARUS TRANSPARAN
MENGELOLA ANGGARAN COVID-19!
Selanjutnya, Pemkot Batu penting dan memang
menjadi suatu keharusan untuk transparan dan
akuntabel
dalam
pengelolaan
keuangan
penanganan Covid-19. Sehingga Masyarakat
Kota Batu dapat mengawal setiap prosesnya
untuk menekan peluang korupsi. Sejauh ini,
MCW mempertanyakan kejelasan sektor
Jaringan Pengamanan Sosial yang dianggarkan
Rp 45 M, bagaimana keberpihakannya kepada
rakyat? Selain itu, apa saja program dalam sektor
Jaringan Pengaman Sosial tersebut? Tentu semua
harus dibuat jelas, agar uang rakyat dipergunakan
sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan
demi memenuhi keinginan elit lokal.
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Berdasarkan data tersebut, MCW mendesak agar
Pemkot Batu:
1. Melakukan pemetaan akurat terhadap
Masyarakat Kota Batu terdampak Covid-19
secara keseluruhan mengingat masyarakat
terdampak Covid-19 tidak hanya 30.000 KK
saja;
2. Meprioritaskan anggaran untuk sepenuhnya
bagi kebutuhan prioritas masyarakat, seperti
kebutuhan pangan, keperluan medis dasar
masker, vitamin dll, dan kebutuhan seharihari lainnya;
3. Menerapkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran
penanggulangan Covid-19 untuk menutup
celah korupsi; dengan memaparkan rincian
pengalokasian anggaran dari APBD Kota Batu
Tahun 2020, dan rincian penggunaan
anggaran penanganan Covid-19 pada website
Pemkot Batu.
4. Mempergunakan uang rakyat (APBD)
sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat, bukan
untuk keinginan elit semata.

MALANG CORRUPTION WATCH

MOMENTUM YANG TEPAT
PEMERINTAH KOTA BATU
MENAGIH PIUTANG PAJAK
HIBURAN JTP GRUP
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etiap harinya, data perihal Covid-19
selalu meningkat, Pemerintah Privinsi
Jawa Timur Per 13 April 2020, di Kota
Batu, tercatat penyebaran Covid-19
mencapai 131 orang, diantaranya 2
orang positif terjangkit infeksi Covid-19,
12 PDP, dan 124 OPD.
Baru – baru ini Jatim Park Grup
mengeluarkan uang senilai 5,2 miliyar
yang digunakan untuk membantu
masyarakat Kota Batu yang terdampak
Covid-19. Pemberian uang yang
dilakukan JTP senilai 5,2 M menjadi
pertanyaan yang sangat mendasar.
Apakah benar alokasi tersebut diberikan
cuma - cuma oleh Jatim Park Grup
kepada masyarakat Kota Batu atau ada
kepentingan lain ?. Sebab, jika
menyelesik history yang ada perihal
ulah JTP terhadap Pajak Piutang Pajak
Hiburan yang diduga menyebabkan
merugikan
uang
negara
Rp
2.224.951.575,00 yang terjadi pada tahun
2012.

COVID-19, JANGAN SAMPAI JATIM PARK
GRUP MENGULANGI MODUS LAMANYA
Modus yang dilakukan oleh JTP
memang
sangat
mengiurkan
di
kalangan masyarakat. Bagaimana tidak ?
Pada tahun 2012 JTP memberikan
diskon dan tiket gratis cuma – cuma
kepada pengunjung sebesar 8,1 Miliar.
Ironisnya, diskon dan tiket gratis itu
malah menjadi alat JTP meminta
keringanan pajak ke Pemerintah Kota
Batu. Sehingga, hal tersebut merupakan
pembohongan skala besar yang
dilakukan oleh JTP kepada publik yang
pada akhirnya merugikan masyarakat
batu. Berdasarkan Dokumen LH LKPD
BPK Kota Batu 2012-2018 terdapat
piutang Pajak JTP ke Pemerintah Kota
Batu, sebesar :

Mengacu pada modus lama JTP Grup
untuk menunggak pajak tersebut,
Pemerintah Kota Batu harus jeli melihat
situasi yang ada (dalam situasi Covid-19).
Jangan sampai JTP memberikan uang
kepada Masyarakat Kota Batu dalam hal
pencegahan dan penanganan Covid ini
nanti sebagai alat pembenar untuk
memohon keringanan piutang pajak
sebagaimana terjadi pada tahun 2012.
Saatnya Pemerintah Kota Batu menagih
Piutang Pajak Ke JTP Grup
Pada saat ini JTP Grup memberikan
dana 5,2 M untuk penanganan Covid-19
di Kota Batu, MCW menilai tindakan
JTP tersebut belum menyelesaikan
permasalahan. Kita ketahui bersama,
bahwa tidak ada alasan bagi JTP untuk
tidak
membayar
utang
pajak
hiburannya kepada pemerintah Kota
Batu, dengan modal finansial yang
dimiliki oleh JTP, MCW meyakini
bahwa sebenarnya JTP Grup mampu
membayar utang pajak hiburan kepada
Pemerintah Kota Batu.
Dalam penanganan dan Pencegahan
Covid-19 yang kita semua tidak mampu
memprediksi
kapan
Wabah
ini
berakhir. Pemerintah Kota Batu
memiliki sumber dana yang dapat
dimanfaatkan, selain berasal dari
realokasi anggaran yang ada di APBD
2020, Pemerintah Kota Batu dapat
melakukan
penagihan
piutangnya
kepada jatim Park Grup.

Berangkat dari kondisi tersebut, Malang Corruption Watch (MCW) mendesak untuk:
1. Pemerintah Kota Batu bersikap tegas untuk melakukan penagihan piutang pajak
hiburannya kepada Jatim Park Grup.
2. Jatim Park Grup untuk menggunakan momen Covid-19 sebagai alasan pembenar,
agar nantinya mendapatkan keringanan utang pajak hiburan.

TRANSPARASI UNTUK
PUBLIK

MALANG CORRUPTION WATCH
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Pemerintah
Malang Raya Tidak Transparan
DANA
COVID RAWAN DISALAHGUNAKAN
Dalam situasi darurat pandemi Covid-19 seperti
ini, kebijakan Realokasi anggaran pendapatan
dan belanja daerah menjadi hal penting dan
mendesak untuk dilakukan oleh setiap
pemerintah daerah, termasuk di Malang Raya.
Hal itu dimaksudkan untuk mempercepat
proses penanganan, baik dalam pengadaan
berbagai
fasilitas
kesehatan,
termasuk
penambahan APD untuk medis, maupun
bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat
selama wabah ini berlangsung.
Malang Raya Setelah ditetapkan sebagai Zona
merah Penyebaran Covid-19 hingga hari ini,
Pemerintah
pemerintah
daerah
belum
memiliki suatu kebijakan yang memadai untuk
penanganan pandemi virus ini secara tepat dan
terukur, termasuk kebijakan anggarannnya.
Sejauh ini, baru sekedar menyampaikan
besaran alokasi untuk penangan covid-19 secara
umum saja dan berubah-ubah dalam rentang
yang singkat. Belum ada kepastian alokasi
belanja yang terencanakan secara baik dan
terukur sehingga memudahkan publik untuk
mengawasi. Misalnya;
Kota Batu. alokasi pertama per 20 maret 2020
sebesar 7 M yang diambil dari DAK Fisik dan
Cukai sebesar 2,5 M dan 4,5 dari berbagai sektor
(tidak ada penjelasan sektor apa saja yang
dimaksud). Alokasi kedua per 3 april 2020
sebesar 29,4 M dan 6 dan yang terbaru per 6
april 2020 sebesar 59,5 M.
Kota Malang, alokasi pertama per 22 maret
sebesar 2,5 M yang diambil dari dana tak
terduga sebesar 2,150 M, dan 400 Juta dari DID
Khusus. Alokasi kedua per 28 maret sebesar
Rp37,3 salah satunya diambil dari perjalan dinas.
Dan dialokasikan lagi per 30 maret sebersar 58,2
M. demikian halnya Kabupaten Malang, yakni
per 26 maret sebesar 15 M, dan per 28 Maret
sebesar 28 M.
MELIHAT KONDISI SEPERTI INI, MALANG
CORRUPTION WATCH (MCW) MENILAI
BAHWA;

Pertama, sejak awal pemerintah Malang Raya
tidak
memeiliki
perencanaan
realokasi
anggaran yang matang sehingga berdampak
pada ketidak transparan dalam penanganan
virus corona, terutama dalam kontek
penggunaan anggaran. padahal, transparansi
dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran
telah diatur dalam pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 tahun 2019, bahwa
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
artinya, Transparansi yang dimaksud adalah
prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat
untuk
mengetahui
dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
tentang Keuangan Daerah
Kedua, informasi terkait Realokasi anggaran
Untuk Penangan Covid-19 belum juga
disampaikan secara terbuka kepada publik.
meskipun
berbagai
media
terlah
memberitakan, namun sulit dipahami apakah
hal tersebut merupakan Realokasi yang
dilakukan dengan mekanisme yang berlaku,
atau
sekedar
menggelontorkan
unuk
menyikapi situasi darurat semata. Sebab, sampai
hari ini belum ada formulasi RKA atau DPA
perubahan dari masing-masing pemerintah
daerah Malang Raya yang disampaikan kepada
publik. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun
2019, pasal 69 (6), dijelaskan bahwa, Pengeluaran
untuk mendanai keperluan mendesak yang
belum tersedia anggarannya dan/atau tidak
cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau
Perubahan DPA SKPD. Maka, jika pemerintah
serius mlakukan realokasi anggaran, mestinya
Dokumen tersebut sudah tersedia terlebih
dahulu.

MALANG COORRUPTION WATCH

ketiga, pemerintah malang Raya juga setengah
hati dalam merelaokasikan anggaran untuk
penanganan Covid-19. Hal itu terlihat dari
jumlah alokasi yang tidak sebanding dengan
total APBD yang dimiliki. misalnya; Kota Batu
5,9% dari total APBD, Kota Malang 2,1% dan Kab.
Malang 0,6%. Selain itu, untuk belanja
kebutuhan warga selama masa tanggap darurat
juga terbilang minim. Parahnya, dari sekian
anggaran
yang
direalokasikan,
belanja
pengadaan proyek hampir tidak disebutkan.
Padahal, sektor ini yang mesti dialihkan karena
tidak mungkin dilaksanakan dalam kondisi
darurat semacam ini.
Keempat, bagaimana mekanisme kontrol dan
pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi
anggaran bersama (Malang Raya) sebesar 59,3
M. sementara tidak ada dokumen perencanaan
yang dapat diakses oleh publik Malang Raya.
Mekanisme distribusinya seperti apa dan pihak
mana saja di malang Raya yang berhak
menerima manfaat atas penggunaan anggaran
bersama tersebut, pun tidak dijelaskan. Tentu
dalam situasi semacam ini semua orang tidak
berharap adanya dugaan penyelewengan dalam
penggunaan anggaran, namun jika dikelola
secara tidak transparan dan akuntabel maka
bukan tidak mungkin, potensi penyelewengan
dan dugaan korupsi dana darurat bencana nonalam justru besar terjadi di malang Raya.
Kelima, Pemerintah daerah dalam mengelola
anggaran covid-19 ini harus dilakukan dengan
cara yang benar dan jauh dari tindakan yang
mengarah pada korupsi. Berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal
tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam
keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
BERANGKAT DARI HAL TERSEBUT DI
ATAS MAKA, MCW MENDESAK KEPADA
PEMERINTAH MALANG RAYA UNTUK:
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1. Pemerintah Malang Raya haru dan segera
melakukan
Realokasi
anggaran
untuk
penanganan Covid-19, terutama pada anggaran
pengadaan proyek dengan nilai di atas 10 M dan
sejumlah belanja program yang tidak efektif
untuk dilaksanakan dalam keadaan darurat
seperti hari ini.
2. Menyampaikan informasi dan dokumen
perencanaan perubahan anggaran untuk
pananganan wabah Covid-19 beserta rincian
alokasinya kepada publik secara transparan dan
akuntabel.
3.
Pemerintah
malang
Raya
harus
mengalokasikan
dan
mendistribusikan
anggaran belanja penanganan Covid-19 secara
tepat, terukur dan adil untuk warga, utamanya
kelompok rentan dan masyarakat kurang
mampu yang membutuhkan, dan tidak boleh
memanfaatnya situasi ini untuk kepentingan
pribadi dan golong, apalagi politik. Sebab, jika
ditemukan
bukti
adanya
dugaan
penyalahgunaan anggaran yang berjung
korupsi pada situasi darurat semcam ini
sesorang dapat dipidana dengan sanksi pidana
mati.
4. DPRD Malang Raya harus melakukan tugas
pokok dan fungsinya secara tegas dan
menghindari segala bentuk kompromi
kepentingan untuk memanfaatkan situasi demi
keuntungan tertentu dalam penggunaan
anggaran selama Masa tanggap Darurat.

JANGAN
DISKRIMINASI
BURUH

MALANG COORRUPTION WATCH

PAGE 15

KORBAN PHK, BURUH BUTUH DI JAMIN
HAK-NYA, BUKAN DO’A
Perkembangan Corona virus (Covid-19) di Indonesia
telah melahirkan berbagai dampak. Jumlah kasus
berdasarkan kategori terus bertambah setiap harinya,
sementara berbagai upaya pencegahan dan
penanganan oleh pemerintah belum juga terlihat
maksimal. Di sisi lain, lemahnya penangan dan
pencegahan Covid-19 oleh pemerintah juga
melahirkan dampak sosial dan ekonomi, utamanya
bagi masyarakat rentan.
dalam hubungan perindustrian, pemerintah memiliki
fungsi kebijakan, pelayanan, pengawasan dan
penindakan
terhadap
pelanggaran
peraturan
perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 102,
ketentuan umum UU ketenagakerjaan. Hal serupa
ditegaskan dalam pasal 38 perda Kab. Malang Nomor 8
tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Pengawasan dan penegakan peraturan sebagaimana
dimaksud salah satunya adalah memastikan adanya
jaminan perusahaan melaksanakan kewajibannya
membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja,
dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima.
Sehingga, Pernyataan Disnaker yang sekedar
mendoakan 1.655 Buruh dirumahkan dan 59 buruh
lainnya yang di PHK oleh 15 perusaan di kabupaten
adalah sikap yang bertentangan dengan fungsi dan
tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara
ketenagakerjaan serta mencederai prinsip keadilan dan
hak kelas pekerja.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
pekerja yang di rumahkan oleh sejumlah perusahaan di
tanah air semakin tak terkendali, termasuk di
Kabupaten Malang. dalam hal ini, terdapat 1,655 pekerja
yang di rumahkan dan 59 kelas pekerja lainnya yang di
PHK oleh setidaknya 15 perusaan di Kabupaten Malang.
problem
ini
memperlihatkan
ketidak-sigapan
pemerintah menghadapi wabah covid-19 berimplikasi
panjang terhadap hilangnya kesejahteraan buruh.

Dalam situasi darurat bencan covid-19 hari ini,
seharusnya pemerintah kabupaten melaksanakan
kewajibannya dalam menjamin hak dan kebutuhan
dasar, serta memberi perlindungan terhadap warganya
secara adil dan setara, termasuk memenuhi kebutuhan
seluruh pekerja, baik yang di rumahkan Maupun yang
di PHK oleh perusaan. Kasus 1.655 buruh di rumahkan
dan 59 sebagiannya di PHK oleh perusaan di
Kabupaten Malang merupakan bukti Tidak adanya
upaya proteksi dari pemerintah untuk mengantisipasi
bahaya Covid-19. Jika pemerintah masih dan tetap naïf
terhadap kasus ini dan tidak segera melakukan upaya
antisipasi lebih lanjut, maka bukan mustahil, sebaliknya
gelombang PHK buruh dan implikasinya terhadap
krisis kebutuhan warga, besar kemungkinan terjadi
dengan jumlah yang juga jauh lebih besar dari
sebelumnya.
BERDASARKAN HAL TERSEBUT,
MALANG CORRUPTION WATCH (MCW)
MENDESAK PEMKAB MALANG UNTUK;
1. Pemerintah Kabupaten Malang segera memastikan
adanya jaminan perlindungan hak buruh dan
mendesak perusahaan untuk memenuhi
melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi Hak
Pekerja, baik yang dirumahkan maupun yang telah
di PHK sebagaimana diatur dalam undang-undang
ketenagakerjaan.
2. Pemerintah Kabuaten Malang segera melakukan
langkah antisipasi dengan menambah alokasi
anggaran penanganan covid-19, baik untuk
pengadaan fasilitas kesehatan maupun belanja
kebutuhan mayarakat, terutama untuk buruh
informal, buruh yang dirumahkan, dan kelas pekerja
yang di PHK atas dampak Covid-19 selama masa
tanggap darurat

B E R S A M A
R A K Y A T
B E R A N T A S
K O R U P S I . . ! !

www.mcw-malang.org

