DEMOKRASI TANPA
PARTISIPASI, BURUKNYA TATA
KELOLA INFORMASI DIKALA
PANDEMI

SENIN, 28 DESEMBER 2020
Laporan Akhir Tahun Malang Corruption
Watch (MCW)

PROFIL MCW
VISI MCW
“TERCIPTANYA MASYARAKAT MADANI YANG HUMANIS, BERADAB,
BERMARTABAT DAN BERDAULAT DENGAN MENGUPAYAKAN
TERCIPTANYA TATANAN BIROKRASI, POLITIK, EKONOMI DAN HUKUM
YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME”
Misi MCW
1. MCW menjadi organisasi yang profesional, mandiri, dan
berkelanjutan
2. Terwujudnya sistem birokrasi, politik, hukum, dan ekonomi yang
bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Menguatnya peran kelompok warga untuk berjejaring dalam
melakukan gerakan anti korupsi
4. Meningkatnya kapasitas publik dalam membangun gerakan
sosial anti korupsi melalui pembentukan zona-zona anti korupsi
Nilai Kerja MCW
1. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.
2. Tidak boleh menerima sumbangan berbentuk apapun dan
kerjasama` program dengan obyek pantau.
3. Dalam melakukan tugas pemantauan harus minimal berdua.
4. Menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, independen
dan nonpartisan.
Program Strategis MCW
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas manajemen kelembagaan MCW untuk
mendukung advokasi kasus korupsi serta mendukung efektivitas kerja-kerja
gerakan sosial antikorupsi.
2. Tergalangnya dukungan dari publik terhadap kerja-kerja pelembagaan gerakan
sosial.
3. Meningkatnya kualitas dan kontinuitas agenda riset, monitoring, investigasi dan
advokasi kasus korupsi di sektor pelayanan publik, korupsi politik, lembaga
peradilan
4. Menguatnya pengetahuan, kemampuan dan peran kelompok warga dalam
membentuk pos-pos pengaduan, zona antikorupsi dan sekretariat bersama
sebagai sarana pemberian informasi dan advokasi publik
5. Terkonsolidasinya partisipasi aktif publik dan jaringan Organisasi Anti Korupsi
untuk melakukan pendidikan dan kampanye publik dalam upaya melakukan
pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik, politik, dan hukum dan peradilan

PROLOG
MELAWAN KORUPSI DI ARAS DEMOKRASI OLIGARKI
Oligarki dan korupsi merupakan dua komponen isu yang bertalian secara mutualis. Oligarki sebagai
sistem politik pertahanan kekuasaan, sementara korupsi merupakan cara memperoleh dan
mempertahankan kekuasaan yang sistemik untuk menyokong keberlangsungan agenda
pelipatgandaan kekakyaan. Dalam skema politik modern, hubungan oligarki dan korupsi semakin
erat, karena korupsi sebagai kejahatan, hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang kaya yang
memiliki kekuasaan. Kekayaan materil dan kekuasaan politik menjadi variabel penting dalam relasi
oligarki. Perpaduan kekayaan dan kekuasaan menjadi penentu agenda pelipatgandaan dan
pertahanan kekuasaan bagi segelintir elit predatoris.
Relasi ini berlangsung masif dan terus menguat. Intervensinya baik secara langsung maupun tidak
langsung. Secara langsung berarti menduduki jabatan strategis di pemerintahan, sementara tidak
langsung berarti diluar dari struktur formal pemerintahan namun memiliki relasi kuasa yang
dominan terhadap setiap pengambilan keputusan. Fenomena politik semacam ini semakin tak
terhindar, demokrasi alih-alih meminimalisir politik-oligarki, justru diaras demokrasilah politik
oligarki dan korupsi politik semakin menemukan keleluasaannya. Padahal demokrasi dan korupsi
semestinya tidak saling menopang. Faktanya, demokrasi dan korupsi justru tidak memiliki relevansi
untuk saling menegasikan, malah saling mendukung. Sejumlah kasus korupsi yang terjadi sepanjang
demokrasi berlangsung adalah fakta bahwa keterkaitan korupsi dan demokrasi sulit terbantahkan.
Demokrasi membuka lebar kesempatan korupsi lebih sistemik dan lebih sempurna.

BELENGGU SISTEM DEMOKRASI KORUP

Demokrasi substansial menghendaki penyelenggaraan negara dan segala aktivitas
pembangunannya dilaksanakan berdasarkan dari, untuk, dan oleh rakyat. Dalam penyelenggaraan
negara diberi amanah kepada pemerintah melalui mesin birokrasi untuk melayani rakyat. Walau
demikian, keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam tetap menjadi kebutuhan dasar sebagai roh
demokrasi. Jika tidak ada partisipasi publik dalam pembangunan penyelenggaraan negara, serta
tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, maka demokrasi yang berlangsung bisa dinilai
menyimpang dari esensi demokrasi.
Praktik korupsi sebabnya. Kegeraman publik tinggi mengingat kemiskinan tak kunjung teratasi
sementara korupsi berulang terjadi. Marak dan tak henti-hentinya sandiwara korupsi di negeri ini
tentu menimbulkan pertanyaan mendasar “apa gerangan sebab musababnya?”.
Patittingi dan Jurdi dalam kajiannya mengungkapkan bahwa “Selain korupsi terjadi karena kerakusan
akan sumber daya materiil, juga akibat tingginya biaya memperoleh kekuasaan dalam sistem
demokrasi. Momentum inilah yang ditangkap oligark untuk membiayai calon pemimpin kekuasaan
disertai kesepakatan kepentingan politis membuatnya terikat paska terpilih” (Patittingi dan Jurdi,
2020). Kungkungan sistem demokrasi korup ini membuat kepala pemerintahan terpilih --baik di
pusat maupun di daerah-- bukan lagi sebagai fokus melayani rakyat, melainkan sibuk
mengembalikan modal dan mencari untung (pemburu rente). Siklus demikian terus berulang.
Undang-undang mengatur jenis sumbanga dalam Pilkada bersifat “tidak mengikat”, namun anekdot
“tidak ada makan siang gratis” benar adanya. Hasil penelitian KPK pada Pilkada 2015 berjudul
“Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada” menjelaskan bahwa sebanyak 75,8%
responden menyatakan akan membalas sumbangan yang diberi oleh donatur kepada Calon Kepala
Daerah (Cakada) jika terpilih. Membalas sesuai keinginan donatur, biasanya memesan kemudahan
dalam perizinan bisnis (65,7%), kemudahan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
(64,7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61,5%), dan kemudahan akses menjabat di
pemerintah daerah/BUMD (60,1%) (KPK, 2015). Temuan ini menggambarkan sejak dalam Pilkada
sudah ada “deal-deal-an politik kepentingan” antara Cakada dan donatur/pemodal.

KORUPSI DI MASA PANDEMI, SEBUAH IRONI

Korupsi menghancurkan sendi kehidupan politik dan madani, kata Machiacelli. Menghabisi adat dan
kemauan warga menempatkan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi. “korupsi adalah
tumor penyerang serat dalam kehidupan masyarakat, menyelinap dalam perilaku, dan
menyelewengkan makna kehormatan dan kejayaan”. Di republik korup, Machiacelli mengatakan,
hancur sudah persahabatan madani sejati karena tiap warga berebut khianat melawan negerinya
atau temannya. Hilang sudah kepercayaan mutual karena sumpah dan keimanan hanya
disalhgunakan. Kota Korup (Citta Corrottitisima) ialah negeri tempat “tak ada lagi hukum atau
institusi yang cukup mencek perluasan korupsi.
Pernyataan di atas mengingatkan kita pada setiap peristiwa korupsi di tanah air, terlebih ditengah
pandemi seperti ini. Beberapa kasus yang terungkap seperti Korupsi eskpor Lobster, dan yang paling

menyakitkan adalah korupsi dana bansos Covid-19 yang menyeret seorang menteri, pengusaha
serta beberapa pejabat lainnya.Terdapat sejumlah nama lainnya yang terhubung dalam kejahatan
korupsi ini, termasuk beberapa politisi yang mencalonkan diri pada pilkada sertentak beberapa
waktu lalu, merupakan fakta yang tak terbantahkan. Itu artinya, korupsi terjadi tak mengenal
situasi dan kondisi; covid-19 misalnya. korupsi melintas dari pusat ke daerah bahkan pada level
pemerintahan desa sekalipun. Sepanjang politik dimaknai sekedar cara mencari suaka, maka
korupsi adalah cara paling parktis dan cepat. Maka tidak heran jika korupsi terjadi sejak dalam
proses elektoral. Sekiranya, praktik politisasi bansos, money politik, penyebaran stiker dan famplet
bergambar foto paslon dalam distribusi bansos selama masa pandemi adalah bentuknya.
Salah satu penyebab langgengnya praktik korupsi adalah tingginya pembiayaan politik. hal ini pula
membuat para kandidat harus mengumpulkan sejumlah dana dari luar, yakni para bangkir politik.
proses seperti ini sarat dengan pertukaran kepentingan yang berujung korupsi. meminjam
pendapat Patittingi dan Jurdi, dalam patologi demokrasi, korupsi kadang didasari oleh kekuasaan
yang berlebihan terhadap sumberdaya materil, namun tak dapat disangkal ia juga terjadi karena
kebutuhan pembiayaan kekuasaan yang begitu besar dalam sistem demokrasi. semakin tinggi
jenjang kekuasaan yang hendak diperoleh, biaya untuk mendapatkannya jauh lebih besar dan
untuk itu, sang oligark harus menggunakan otoritas kekuasaan untuk mengembalikan harta yang
telah dibuang untuk membayar kekuasaan yanng diperoleh. Kasus korupsi kepala daerah di
Malang Raya, contohnya.
Pada akhirnya publik menyadari bahwa mengharapkan demokrasi menjamin kesejahteraan rakyat
dibawa rezim oligarki adalah sia-sia, sementara membiarkan kedzoliman rezim terus berlangsung
juga sebuah kesalaha. Yang dapat dilakukan ditengah belenggu demokrasi oligarki hari ini
hanyalah menyiapkan konsolidasi gerakan rakyat dalam skala besar, membangun kesadaran
bersama untuk menyudahi, atau setidaknya meminimalisir fragmentasi dilingkaran gerakan.
Bersama menyusun dan menyiapkan pelaksanaan Agenda pengorganisasian dan pendidikan kritis
dalam sekala massif. Membentuk simpul gerakan rakyat akar rumput hingga tercipta solidaritas
perlawanan yang kontinu dan berkalnjutan. beberapa agenda ini menadi penting dan mendesak
untuk dilakukan. Hanya dengan ini, setidaknya dapat mempercepat eskalasi perlawanan menuju
kemenangan bersama.
Malang, 28 Desember 2020

Atha Nursasi (Koordinator MCW)

BAGIAN I
KORUPSI DAN PROBLEM PENEGAKAN HUKUM
POTRET KASUS KORUPSI JAWA TIMUR
Selama sekitar lima belas tahun terakhir, yakni tahun 2004 sampai dengan tahun 2019, Provinsi
Jawa Timur tercatat sebagai pemerintah daerah terkorup kedua setelah Jawa Barat. Hal ini
dibuktikan dengan peringkat Jawa Timur yang masuk dalam posisi lima besar sebagai jajaran
pemerintahan terkorup se-Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat, Jawa Barat, Sumatera
Utara, dan DKI Jakarta. Selama kurun waktu kurang lebih lima belas tahun tersebut sudah terdapat
85 kasus Tindak Pidana Korupsi yang berhasil terungkap. Di sepanjang tahun 2020 ini setidaknya
sudah ada pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Pejabat itu adalah Bupati
Sidoarjo, Saiful Ilah, tiga Pejabat Pemkab Sidoarjo, dan dua pengusaha yang ditangkap pada awal
Januari 2020 silam.

Sumber gambar : tempo.com
Berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW, pada Semester I tahun 2020 Provinsi Jawa Timur
menyumbang angka dugaan korupsi yang tinggi. Rinciannya dapat dilihat dalam
tabulasi berikut.
Pemetaan Korupsi Provinsi Jawa Timur Semester 1 Tahun 2020 Berdasarkan
Variabel dan Nominal

Jumlah penegak hukum di Jawa Timur ada sebanyak 79 kantor yang terdiri dari: 1 (satu) kantor
Kejaksaan Tinggi, 38 kantor Kejaksaan Negeri, 1 (satu) kantor Polda, dan 39 kantor Polres.
Berdasarkan DIPA Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020, kepolisian ditargetkan menangani
kasus korupsi sebanyak 301 kasus. Anggaran yang diberikan untuk sejumlah penanganan kasus
korupsi tersebut sebesar Rp27 miliar. Rata-rata anggaran per penanganan kasus korupsi sebesar
Rp7 miliar. Kejaksaan menargetkan 39 kasus korupsi untuk dituntaskan dalam DIPA Provinsi Jawa
Timur tahun anggaran 2020. Besaran anggaran untuk penanganan kasus korupsi sebesar Rp5
miliar. Per kasus korupsi kejaksaan mendapatkan anggaran rata-rata sekitar Rp129,8 juta.
Dengan jumlah personil Aparat Penegak Hukum yang cukup banyak dan anggaran sebesar itu,
seharusnya menghasilkan kualitas penegakan hukum yang baik. Akan tetapi hasil yang didapat
justru tidak sesuai dengan harapan. Bila membandingkan realisasi antara penanganan perkara
kasus korupsi yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan perencanaan yang telah ditetapkan,
capaian Aparat Penegak Hukum di Provisi Jawa Timur selama semester I 2020 menunjukkan hasil
yang buruk. Sebab selama 6 (enam) bulan, penegak hukum di Provinsi Jawa Timur hanya mampu
menyidik sekitar 4,3 persen kasus korupsi. Dengan anggaran yang sangat besar, mekanisme
pertanggungjawaban capaian terhadap target penanganan perkara haruslah baik dengan hasil
yang sesuai dengan harapan.

SITUS KORUPSI : DUGAAN KORUPSI MALANG RAYA

BURUKNYA PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH
CACAT PROSEDUR PENANGANAN KASUS KEJAKSAAN KOTA BATU
Buruknya kinerja penegakan hukum dalam hal ini
adalah Kejaksaan Negeri Kota Batu juga terlihat
dari cara para penyidiknya dalam menangani
kasus. Hal ini terlihat dari cara penyidik yang tidak
profesional dalam memanggil saksi pelapor yang
biasa disebut sebagai Whistle Blower. Dalam kasus
dugaan Tindak Pidana Korupsi serta segala macam
Tindak Pidana lainnya, berdasarkan pasal 5 ayat (1)
huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban menyatakan bahwa seorang Whistleblower
atau Saksi Pelapor berhak untuk dirahasiakan
identitasnya.
Berdasarkan penanganan kasus selama ini, justru
surat pemanggilan sebagai saksi pelapor terkait
dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Desa Sumberejo oleh Kejaksaan menggunakan
kop Pemerintah Desa Sumberejo. Sehingga
identitas saksi pelapor justru menjadi banyak
diketahui banyak orang, bahkan pihak Desa
Sumberejo sebagai yang terduga melakukan
tindak pidana korupsi. Seharusnya petugas yang
melakukan pemanggilan tersebut harus bertemu
sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang
dipanggil.
Sejumlah tindakan di atas jelas telah menyalahi
ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yang mewajibkan
setiap
Aparat
Penegak
Hukum
untuk
merahasiakan identitas pelapor atau Whistle
Blower. Tak hanya itu, tindakan pemanggilan saksi
pelapor atau Whistle Blower jelas telah menyalahi
prosedur yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan
pasal 227 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum
Acara
Pidana
dijelaskan,
“Petugas
yang
melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu
sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang
dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan
telah diterima oleh yang bersangkutan dengan
membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik
oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan
apabila yang dipanggil tidak menandatangani
maka petugas harus mencatat alasannya.”
Pemanggilan Whistle Blower yang melibatkan
Kepala Desa jelas menyalahi ketentuan pasal 227
ayat (2) KUHAP tersebut. Isi pasal ini jelas
menyatakan bahwa tidak hanya surat yang harus
menggunakan kop Kejaksaan selaku penyelidik,
tetapi pemanggilannya pun harus dilakukan
langsung oleh penyelidik Kejaksaan Negeri Kota
Batu.
PERMASALAHAN VONIS HAKIM TERHADAP ABDURRAHMAN
MANTAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
Rabu, 16 September 2020, Majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya
memutus bebas kepada tersangka kasus dugaan
korupsi Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupa-

ten Malang.
Putusan hakim yang memutus
Bebas dr. ABDURRACHMAN, M.Kes, dari semua
Dakwaan Penuntut Umum (vrijpraak) menjadi
preseden buruk bagi upaya pemberantasam
tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di
Jawa Timur. MCW memandang Bahwa dugaan
kasus korupsi dana kapitasi di Kabupaten Malang
ini telah menimbulkan kerugian sangat besar
masyarakat kabupaten malang sektor pelayanan
kesehatan dan seharusnya dugaan kasus korupsi
ini dapat dikembangkan sampai pada aktor
intelektualnya.
Penilaian majelis hakim yang menyatakan bahwa
tindakan
terdakwa
yang
melakukan
pemangkasan 7 persen Dana Kapitasi Kabupaten
Malang yang dianggap wajar. Ini patut
dipertanyakan.
MCW
memandang
bahwa
pandangan hakim yang menilai ada kewajaran
atas pemotongan 7% dari yang seharusnya 70%
ini harus disandingkan dengan putusan mantan
Bupati Jombang. Berdasarkan pada Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya
Nomor 102/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Sby dengan
terdakwa Nyono Suharli Wihandoko atas korupsi
Dana kapitasi Kabupaten Jombang. Putusan ini
dapat digunakan sebagai yurisprodensi atas
perkara dugaan korupsi dana kapitasi di
Kabupaten Malang tersebut. Didalam putusan
Bupati Jombang tersebut, dalam putusan
tersebut Hakim memutus bersalah Nyono
dengan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6
bulan. Walaupun Nyono Suharli melakukan
pemotongan dana kapitasi sebesar 6 persen.
Artinya korupsi tidak memandang berapa
nominal yang di korupsi, berapapun nominal nya,
merugikan keuangan negara, guna memperkaya
diri sendiri, orang lain atau korporasi, maka
dugaan kasus korupsi tersebut harus dihukum.

BAGIAN II
PEMERINTAH , PANDEMI DAN PROBLEM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
POTRET PENGELOLAAN ANGGARAN PUBLIK MALANG RAYA
Keuangan Daerah atau disebut juga anggaran
publik
merupakan
instrumen
penting
pembangunan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Dimaknai sebagai
anggaran publik karena sumbernya dari pajak dan
retribusi masyarakat, serta peruntukannya pun
dimaksudkan
sebesar-besarnya
untuk
kepentingan publik. Oleh karenanya pengelolaan
anggaran publik harus dilakukan dengan
perencanaan matang dan partisipatif, transparan
dan penuh tanggung jawab, serta berintegritas.
Pengelolaan anggaran yang baik mendukung
pelayanan
publik,
sebaliknya
konsekuensi
pengelolaan anggaran yang buruk merugikan
rakyat.
Anggaran publik, termuat dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni
rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda. Segala program dan
aktivitas pemerintahan dibiayai oleh APBD tahun
berjalan. Muatan dalam APBD terdiri atas,
pendapatan daerah; belanja daerah; dan
pembiayaan daerah.
APBD MALANG RAYA TAHUN 2020

Kewenangan
Pemerintah
Daerah
sejak
diberlakukannya otonomi daerah menjadi utuh
dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan,
mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi
kebijakan-kebijakan daerah. Termasuk pada
sektor pengelolaan keuangan daerah juga
mengalami
perubahan
signifikan.
Sumber
pendapatan daerah tidak hanya bergantung dari
Pemerintah Pusat melainkan diperoleh dari
berbagai sektor, yakni transfer dari Pusat,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah,
dan lain-lain penerimaan yang sah.
Utamanya sektor PAD terus dioptimasi melalui
pemanfaatan potensi sumber daya daerah.
Besaran PAD mencerminkan tingkat kemandirian
suatu daerah. Semakin besar PAD berarti daerah
mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan
berkurangnya
ketergantungan
terhadap
pemerintah pusat. Oleh karenanya daerah
didorong agar konsisten meningkatkan PAD guna
kemandirian dan kesejahteraan daerahnya.
Adapun sumber PAD berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
KOTA MALANG

Siklus pengelolaan keuangan daerah berkenaan
dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah. (Permendagri,
2020). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dijelaskan ada tiga pilar tata pengelolaan
keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi,
akuntabilitas,
dan
partisipatif
(Peraturan
Pemerintah, 2019). Ketiga pilar tersebut linier
dengan agenda pemberantasan korupsi. Agar
anggaran publik sepenuhnya digunakan untuk
kepentingan masyarakat.
Namun dalam praktik, pengelolaan anggaran
daerah masih cenderung dianggap rahasia oleh
pemerintah daerah. Minimnya transparansi
pengelolaan keuangan daerah tersebut beriringan
dengan rendahnya akuntabilitas dan partisipasi
publik. Padahal hakikat anggaran publik harus
diperuntukkan
sebesar-besarnya
untuk
masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan
dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dari tabel di atas tampak sumber pendapatan
Kota Malang tahun 2020 paling besar dari dana
perimbangan,
yakni
Rp1.224.050.117.000,00
(53,5% dari total pendapatan daerah). Sementara
itu, sumber pendapatan dari sektor pendapatan
asli daerah (PAD) Rp731.100.229.507,00 (31,9%).
Kemudian dari sektor lain-lain pendapatan yang
sah Rp334.171.745.510,09 (14,6%). Maka dapat
disimpulkan bahwa rasio desentralisasi Kota
Malang tahun 2020 baru mencapai 31,9%.
Sedangkan rasio ketergantungan daerah memiliki
prosentase 53,5%. Data ini menunjukkan tingkat
desentralisasi Kota Malang masih rendah, dan
sebaliknya memiliki ketergantungan terhadap
dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup
tinggi.

KABUPATEN MALANG

Sama hal dengan Kota Malang, sumber pendapatan
dari sektor pendapatan asli daerah (PAD)
Kabupaten
Malang
rendah
yakni
Rp715.980.715.184,84 (17,3% dari total pendapatan
daerah).
Prosentase
tersebut
sekaligus
menunjukkan rasio desentralisasinya. Sebaliknya,
dana perimbangan dari pemerintah pusat tinggi,
yaitu mencapai Rp2.498.603.313.000,00 (60,5%).
Besarnya dana transfer dari pusat tersebut
menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten
Malang terhadap pemerintah pusat, tinggi.
APBD KOTA BATU

Data ini menunjukkan rasio ketergantungan
Pemerintah Kota Batu terhadap dana transfer
dari pemerintah pusat tergolong tinggi.
Sementara itu, rasio desentralisasinya dapat
dilihat dari pendapatan asli daerah senilai
Rp207.025.000.000,00 atau hanya membiayai
20,7% dari kebutuhan belanja Kota Batu pada
tahun 2020.
Dari catatan di atas, tampak rasio desentralisasi
Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu
masih tergolong rendah. Secara berurutan rasio
desentralisasi Kota Malang 31,9%, Kabupaten
Malang 17,3%, dan Kota Batu 20,7%. Kondisi
tersebut sebagai konsekuensi rendahnya
pendapatan asli daerahnya. Sementara rasio
ketergantugan tergolong tinggi, yakni Kota
Malang mencapai 53,5%, Kabupaten Malang
60,5%, dan Kota Batu 64,9%. Dengan demikian
program desentralisasi daerah yang bertujuan
meningkatkan kemandirian daerah tidak
optimal terlaksana di Malang Raya.

APBD
Kota
Batu
Tahun
2020
Rp1.000.084.392.239.00.
Anggaran
tersebut
sebagian besar bersumber dari dana perimbangan
pemerintah
pusat,
yakni
sebesar
Rp649.518.710.000,00 (64,9% dari total pendapatan
daerah).

IRONI PERUNTUKAN ANGGARAN : DARI RAKYAT UNTUK BIROKRAT

sumber gambar : pelayanan.kesehatan.com

Sektor belanja anggaran memperlihatkan prioritas pembangunan di daerah. Idealnya anggaran
publik mengutamakan kepentingan publik. Namun realitas memperlihatkan justru anggaran belanja
banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi, bukan belanja yang langsung bersentuhan dengan
publik. Berikut dipetakan dalam tabel prioritas anggaran belanja di Malang Raya.
BELANJA KOTA MALANG
di Kota Malang menunjukkan anggaran publik
banyak terserap untuk membiayai aktivitas
birokrasi, seperti untuk belanja pegawai, dan
barang dan jasa pemerintahan. Pada tabel di atas
menampakkan anggaran belanja untuk pegawai
mencapai
Rp1.135.476.713.094
atau
jika
diprosentasekan 41,5 %.

BELANJA KABUPATEN MALANG
Di Kabupaten Malang, anggaran belanja untuk
membiayai aparatur atau pegawai pemerintahan
cukup
besar,
yakni
mencapai
Rp1.883.539.158.845,05. Jika di prosentasekan
berkisar 42,8%.

BELANJA KOTA BATU

Hampir sama dengan ketidakefisienan anggaran
belanja Kota Malang dan Kabupaten Malang,
Kota Batu juga mengalaminya. Anggaran belanja
khusus untuk membiayai pegawai pemerintah
mencapai Rp1.135.476.713.094,94 (41,5% dari
total anggaran belanja). Kondisi ini tentu
memprihatinkan karena uang publik banyak
terserap bukan untuk kepentingan
publik melainkan membiayai birokrasi. Dari
catatan tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan APBD tahun 2020 di Malang Raya
belum efisien. Hal ini menunjukkan betapa
birokrasi yang berfungsi untuk memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat justru
menjadi gemuk dan menghabiskan sebagian
besar anggaran belanja.
Ketidakefisienan ini membuat sektor pelayanan
publik tidak optimal karena minim anggaran
belanja. Pelayanan publik dasar seperti
pendidikan,
kesehatan,
dan
administrasi
kependudukan terabaikan. Padahal peraturan
perundang-undangan sudah mengatur alokasi
anggaran minimal untuk pelayanan publik dasar.
Dimaksudkan agar pelayanan publik yang
langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap
menjadi prioritas. Namun, kembali, kepentingan
publik diabaikan.

sumber gambar : aksi MCW 10 Juli 2020 menuntut Pemerintah Kota Malang Transparan
dalam mengelola anggaran di masa covid-19

ALOKASI ANNGGARAN PELAYANAN PUBLIK DASAR TERABAIKAN
Pelayanan publik merupakan sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bahkan
sering diibaratkan sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Pun cita-cita negara
diupayakan melalui instrumen pelayanan publik. Utamanya pelayanan publik dasar yang meliputi
pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan, dinilai paling prioritas. Di Malang Raya,
seringkali ditemui anggaran belanja untuk pelayanan publik dasar tidak memenuhi alokasi
minimal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perihal alokasi anggaran sektor pendidikan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun
2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan alokasi anggaran belanja pendidikan
minimal 20% dari APBD di luar gaji. Sementara itu, perihal alokasi anggaran belanja sektor
kesehatan diatur dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
menegaskan bahwa alokasi anggaran belanja sektor kesehatan minimal 10% dari APBD di luar
gaji.
Implementasinya di Malang Raya belum memenuhi ketentuan alokasi anggaran minimal tersebut
baik pada sektor pendidikan maupun kesehatan. Lemahnya komitmen kepala daerah untuk
menegakkan aturan dan memprioritaskan pelayanan
publik dasar belum ada. Berikut dijelaskan melalui tabel.
TABEL TREN BELANJA LANGSUNG : PELAYANAN PUBLIK DASAR DI MALANG RAYA 2020

Dari data tersebut, tampak anggaran pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, dan
administrasi kependudukan) di Malang Raya belum menjadi prioritas. Hal ini linier dengan analisis
di awal mengenai gemuknya birokrasi telah menghabiskan sebagian besar anggaran publik,
sehingga alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dasar dikesampingkan.

SILPA TINGGI : TATA KELOLA ANGGARAN BURUK
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) merupakan sisa anggaran yang tidak
terserap pada tahun anggaran sebelumnya. Selisih lebih tersebut diperoleh setelah diterbitkan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja satu periode pelaporan. Serapan
anggaran yang rendah menyebabkan SiLPA tinggi. Biasanya akan digunakan untuk kebutuhan
pembiayaan anggaran belanja pada tahun berikutnya. SiLPA yang terus meningkat dari tahun ke
tahun menandakan pengelolaan anggaran tidak berjalan dengan baik sehingga tidak sesuai
dengan perencanaan. Di Malang Raya, SiLPA dari tahun ke tahun cukup tinggi.
TABEL SILPA MALANG RAYA TIGA TAHUN (2018-2020)

SiLPA Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu setiap tahunnya tergolong
tinggi. Menunjukkan serapan pengelolaan anggaran masih buruk sehingga pelaksanaan tidak
sesuai dengan perencanaan. Ini tidak bisa dibenarkan dengan pandangan “beruntung bisa
digunakan di masa pandemi sekarang”. Harus dievaluasi untuk pembenahan pada tahun
anggaran berikutnya. 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”. 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”. Tidak relevan jika SiLPA akan terus membesar di tahun berikutnya sementara
kebutuhan anggaran belanja untuk pelayanan publik dasar tidak terpenuhi.

Sengkarut
Pengelolaan
Anggaran
Penanganan Covid-19.
Hingga awal bulan September 2020
belum ada pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran kepada publik Kota Batu. Baik
mengenai sumber maupun penggunaan
anggarannya. Begitupun dengan penyaluran
bantuan sosial
tidak
ada mekanisme
keterbukaan
dan
pertanggungjawaban
pengelolaannya. Semestinya Pemkot Batu
melaporkan setiap kebijakan penyaluran
Bansos. Tidak lain, agar publik mengetahui
berapa besaran anggaran publik terpakai,
kapan dan berapa kali mendapatkan Bansos,
siapa saja yang terjangkau. Bahkan Pemkot
bisa mengukur sejauh mana Bansos yang
diberikan berdampak bagi warga. Sehingga
semua jelas penggunaannya.
Fungsi check and balance timpang,
dan minim transparansi. Perpres mengenai
percepatan
refucosing
dan
realokasi
seharusnya
tidak
menjadi
pembenaran
menihilkan prinsip check and balances. DPRD
harus terus mengawal proses penyusunan
APBD Perubahan, dan penggunaan anggaran
penanganan
Covid-19.
Kekuasaan
dan
Kebijakan anggaran acapkali dikelola secara

tertutup, diam-diam dan minim partisipasi
publik sehingga berpotensi menyuburkan
korupsi. Keadaan ini harus dibenahi ke
depannya. Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), menjelaskan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transpran, dan akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya diperlukan sistem pemerintahan
berbasis elektronik. Tersedianya informasi
publik akan mendorong partisipasi publik
dalam mengawal jalannya pemerintahan, dan
pada akhirnya mempersempit ruang korupsi.
MCW mendorong Pemkot Batu menerapkan
agenda open data sebagai prioritas dan
mengoptimalkan
e-government.
Adapun
dokumen anggaran harus disediakan Pemkot
antara lain: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD); Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
Peraturan
Daerah
tentang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda
APBD); Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA); dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Problematika PBB Kota Batu

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK),
piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per
Desember
2019
mencapai
Rp35.714.994.540.00. Angka yang cukup
besar ini seharusnya bisa meningkatkan PAD
Kota Batu, yang hanya ditarget 20 M pada
tahun 2020.1 Anehnya, temuan piutang dalam
LHP BPK berulang terjadi, data MCW
menunjukkan
sejak
2017-2019
justru
mengalami kenaikan. Hal ini tentu merugikan
daerah, karena pendapatan sektor PBB tidak
optimal sehingga anggaran belanja guna
pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kota
Batu pun tak dapat optimal. Pengelolaan pajak
yang demikian tidak sesuai ketentuan
perundang-undangan
berkaitan
dengan
pengelolaan PBB-P2.
Untuk pemerintah Kota Batu, pengelolaan
pajak bumi dan bangunan masih menyisakan
beberapa masalah, piutang pajak bumi dan
bangunan yang semakin tahun bertambah,
prosedur penarikan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan yang bermasalah,
adanya dugaan tindak pidana korupsi
pendapatan dalam penarikan pajak bumi dan
bangunan di Kota Batu.
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Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan
Keuangan Jawa Timur Tahun 2019.

Dari
data
diatas,
piutang
Pajak
Pemerintah Kota Batu yang setiap tahunnya
semakin meningkat berpotensi adanya korupsi
sector
pendapatan,
pendapatan
yang
seharusnya dapat tercatat sebagai pendapatan
daerah, yang seharusnya dapat segera
digunakan sebagai alat kesejahtaraan rakyat
Kota Batu, Pendapatan sector pajak ini
dinikmati oleh masyarakat tertunda, karena
pendapatan pajak Kota Batu ada yang
terhutang. Jangan sampai, piutang pajak yang
terus ada di setiap tahun ini digunakan
sebagai
modus tindak pidana korupsi.
Saat turun lapangan ke beberapa Desa
dan Kelurahan di Kota Batu, ada temuan
menarik mengenai pengelolaan PBB. Pertama,
tidak semua masyarakat di desa/kelurahan
yang dikunjungi mengalami kasus PBB bolong.
Namun demikian, kecenderungan masyarakat
jika ada kasus PBB bolong menganggap biasa
sehingga tidak perlu dibuat ribut atau diurus
yang membutuhkan waktu lama dan panjang.
Jika ditelaah berdasarkan teori kesadaran milik
Paolo Feire, kondisi tersebut dinamakan
kesadaran naif. Masyarakat sudah memahami
bahwa kasus PBB bolong atau ganda itu tidak
sesuai aturan dan merugikan, akan tetapi tidak
diperjuangkan
sampai
tuntas.
Kedua,
beberapa masyarakat mengalami PBB bolong
diantaranya di Desa Temas, Desa Sumberejo,

dan Desa Bulukerto.
Ketiga, sistem pencatatan PBB mengalami
perubahan dari semula dilaksanakan oleh

pemerintah pusat kemudian pada tahun 2009
diberikan pengelolaanya ke pemerintah
daerah. Bahkan di Kota Batu baru pada tahun
2020 diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 54
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan. Keempat, mekanisme pembayaran
pajak bercabang, yakni sejak awal bisa dititip
ke RT/RW yang kemudian disetor ke
Kecamatan, dan belakangan juga bisa melalui
Bank Jatim, membuat potensi kebororan
keuangan tinggi.
Kelima, ada fenomena tak bertanggung
jawab, pemerintah tidak mencatat dengan
baik data pembayaran PBB sehingga hanya
mengharapkan STTS warga sebagai bukti
pembayaran. Jika STTS masyarakat tidak
dibawa saat membayar PBB tahun berjalan
atau hilang, maka dianggap belum membayar
pada tahun tahun sebelumnya. Modus inilah
yang dipakai.
Ada 4 pos dugaan penyelewengan PBB
yang
potensial
terjadi,
yakni
di
Desa/Kelurahan
saat
dititipkan
untuk
dibayarkan ke kecamatan. Kemudian di
kecamatan, saat telah disetor oleh pihak
desa/kelurahan namun tidak sepenuhnya
diteruskan ke BKD Kota Batu. Selain itu juga
diduga terjadi di Bank Jatim sebagai opsi
pembayaran yang belakangan diprioritaskan
Pemkot, namun karena pencatatan tidak
lengkap masyarakat harus membayar ganda.
Berikutnya, korupsi terjadi di BKD, yakni ketika
uang pajak sudah berjalan mulus di tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, atau melalui Bank
Jatim tapi dikorupsi sehingga tidak masuk ke
PAD Kota Batu.
Problem Pengelolaan Aset Buruk; Pemda
kehilangan PAD.
Dalam Peraturan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
pengelolaan barang milik daerah, ruang
lingkup pengelolaan barang milik daerah ini
meliputi 11 tahapan dalam siklus pengelolaan
aset daerah yakni (1) perencanaan kebutuhan
dan penganggaran; (2) pengadaan; (3)
penggunaan;
(4)
pemanfaatan;
(5)
pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian;
(7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9)
penghapusan; (10) penatausahaan; (11)
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Siklus pengelolaan aset adalah tahapan –
tahapan yang harus dilalui dalam manajemen
aset. Dengan kata lain aset daerah adalah
urusan yang harus dikelola dengan baik dan
benar sehingga akan terwujud pengelolaan
aset daerah yang transparan, efisien,

bertanggung jawab, dan adanya kepastian
nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk
menunjang
pelaksanaan
tugas
dan
kewenangan Pemerintah Daerah.
Namun Ironisnya, aset milik daerah
yang
merupakan
salah
satu
alat
penyelenggaraan
pemerintahan
guna
mendukung pelayanan masyarakat. Walaupun
memegang peranan penting, aset belum
dikelola secara transparan dan akuntabel.
Padahal pelaporan aset sangat berarti bagi
kewajaran laporan keuangan. Kesalahan
dalam melakukan penilaian aset dapat
mengakibatkan kesalahan materiil karena nilai
yang diinvestasikan relatif signifikan dan
membuka adanya potensi tindak pidana
korupsi.
Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018,
menunjukkan banyak kasus kelemahan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri atas
tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan,
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja, serta
kelemahan
struktur
pengendalian
intern. Berikut temuan BPK Tahun 2018,

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian internal didesain untuk
memberikan keyakinan memadai untuk
pencapaian tujuan keandalan pelaporan
keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi,
serta kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku.2 The Center for Audit
Quality menyebutkan bahwa tidak mudah bagi
pemerintah daerah sebagai suatu organisasi
seperti yang memiliki berbagai kompleksitas
permasalahan untuk memastikan bahwa
laporan keuangan yang dihasilkannya secara
tepat waktu dan dapat diandalkan tanpa
menggunakan suatu pengendalian yang
terintegrasi. COSO menyebutkan bahwa
“Internal control is process, effected by an

entity’s board of directors, management and
other personnel, designed to provide
reasonable
assurance
regarding
the
achievement of objectives in following
categories : effectiveness and efficiency of
operations, reliability of financial reporting and
compliance with applicable laws and
regulations.3
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
pasal 12 mengamanatkan menjadi tanggung

2

Arens, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley.
2008. Auditing and Assurance Services, Twelfth Edition.
Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta.
3 The Center For Audit Quality. 2013. Guide to internal
Control Over Financial Reporting. Washington, D.C. pp 1.

jawab BPK RI dalam pemeriksaan laporan
keuangan untuk melakukan pengujian dan
penilaian
atas
pelaksanaan
sistem
pengendalian
intern
pemerintah
untuk
memastikan bahwa pengendalian internal
sudah dibangun sesuai tujuannya. Sebab,
sistem pengendalian intern yang efektif akan
berpengaruh
terhadap
kinerja
dalam
pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku, dan keandalan penyajian
laporan keuangan pemerintah.Pembentukan
organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan
prasarana,
penetapan
personil
yang
melaksanakan, penetapan prosedur dan reviu
pada seluruh tahapan,
adalah bentuk
pelaksanaannya.
pejabat
yang
bertanggungjawab lemah dalam melakukan
pengawasan maupun pengendalian kegiatan
yang belum sepenuhnya memahami ketentuan
dan belum adanya koordinasi dengan pihakpihak terkait merupakan problemnya.

Dari hasil penelusuran melalui
dokumen LHP BPK, MCW Menemukan
beberapa kejanggalan dan kelemahan
sistem Pengendalian Internal. Berikut
penjelasannya.

Pertama, Hasil audit yang dilaporkan
oleh BPK yang bermasalah, berpotensi adanya
tindak pidana korupsi. Pengelolaan aset yang
bermasalah di Kota Malang dapat dilihat dari
tindak pidana korupsi aset pemerintah Kota
Malang terjadi tahun 2018, Bahwa Pemerintah
Kota Malang mempunyai aset berupa tanah
dengan luas kurang lebih 350 m² (tiga ratus
lima puluh meter persegi) yang terletak di
Jl.Brigjen Slamet Riadi No.129 Kelurahan OroOro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang,
dengan dasar penguasaan berupa terdaftarnya
aset tanah tersebut dalam Buku 3 Kartu
Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dari Tahun

1901 sampai dengan Tahun 2018 nomor urut
920 dengan kode barang 0101110505 register
nomor 0236 tahun pengadaan 1901 dengan
penggunaan tanah ijin pemakaian yang
kemudian di atas tanah tersebut didirikan
rumah tinggal oleh Ny. Misrinah Soetjipto,
yang kemudian, tanah pemkot malang yang
pada awalnya di sewakan ini ini kemudian
berhasil menjadi hak milik perseorang (SHM).
Kedua, Temuan serupa juga terjadi di
Kota Batu, didalam Laporan audit yang
dilakukan
Badan
Pemeriksa
Keuangan,
terdapat permasalahan pengelolaan aset di
Kota
Batu.
Pemerintahan
Kota
Batu
menyajikan Slado Aset tetap dalam Neraca per
31 Desember 2018 sebesar Rp.1.534.423.059.
938,26. Slado tesebut berasal dari saldo awal
tahun
anggaran
2018
sebesar
Rp.
1.482.824.103.888,72
ditambah
dengan
mutase tambah selama TA 2018 sebesar Rp.
112.480.282.937,87 dan dikurangi dengan
mutasi kurang selama TA 2018 sebesar Rp.
60.881.326.888,33.
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007
mendefinisikan kerugian negara/daerah dalam
berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa
uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum, baik sengaja maupun lalai
serta suatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan
risiko terjadinya kerugian di masa yang akan
datang berupa berkurangnya uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya. Sehingga pastinya temuan temuan
tersebut menjadi pertimbangan BPK dalam
memberikan opini atas kewajaran penyajian
laporan keuangan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22
menjelaskan “Kerugian negara/ daerah adalah
kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai.” Sedangkan Peraturan BPK Nomor 1
Tahun
2007
mendefinisikan
kerugian
negara/daerah dalam berkurangnya kekayaan
negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja
maupun lalai serta suatu perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat
mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di
masa yang akan datang berupa berkurangnya
uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya.
Selain itu, MCW menilai bahwa
Kepatuhan terhadap peraturan ketentuan

perundang-undangan merupakan komponen
terakhir yang diungkapkan BPK dalam rangka
menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian daerah, potensi
kerugian daerah, kekurangan penerimaan,
administrasi,
ketidakekonomisan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Oleh
sebab itu, semakin banyak temuan kasus
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan
mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah
daerah kurang baik dan akuntabilitasnya juga
kurang baik. Kinerja pemerintah daerah yang
kurang baik dapat menyebabkan terjadinya
kerugian negara. Dengan begitu, temuan kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan dapat mengindikasikan berpotensi
merugikan negara di pemerintah daerah.

publik.

Bagian III.

Berikut

transparansi

Keterbukaan Informasi Publik
Bermasalah; Pemda Malang Raya Rawan
Korupsi.

1.

contoh

keterbukaan

informasi

bahkan

praksisnya

menjadi

indicator kunci

dalam

mengukur

kualitas dan performa kelembagaan setiap
badan

publik,

lebih-lebih

dalam

malang

disahkannya

59

(I)

telah

2.

yang

berbelit

dengan

layanan dokumen publik.
3.

Pemerintah Malang Raya dan SKPD
terkait

kurang

responsif

terhadap

permintaan informasi sesuai UU 14
2008. Malang Corruption Watch selama
tahun 2020 ini melakukan permohonan
informasi lintas sector di Malang Raya,
ironisnya, pemerintah malang raya

Akan tetapi faktanya tidak demikian,

cenderung

sebaliknya Peemerintah Malang Raya masih

Resolusi No. 59 (1) oleh Majelis umum PBB dalam
sidang pertama PBB tentang Hak atas Informasi

pengelolaan

Raya, turut mempersulit akses terhadap

manusia yang diakui secara internasional.

4

informasi

oleh pemerintah Pemerintah Malang

Hak kebebasan informasi merupakan hak asasi

tidak

responsive

dalam

menjawab permohonan yang MCW

dan

akuntabilitas terhadap pengelolaan informasi

untuk

ketersediaan sejumlah tahapan-tahapan

menyatakan

transparansi

permintaan

mekanisme

prosedur

pasal 10, secara prinsip menyebutkan bahwa,

dalam

kewajiban

dalam

permintaan informasi, selain lamban,

Deklarasi Umum Hak asasi manusia tahun 1948,

tertutup

gagap

informasi publik. Hal ini terlihat dari

kebebasan yang dinyatakan ”suci” oleh PBB.4

sangat

masih

Pemerintah Malang Raya sangat lamban
dalam

Universal

manusia fundamental dan .... standar dari semua

yang

publik.

konteks

bahwa:”hak atas informasi merupakan hak asasi

informasi

tidak diinformasikan kepada kepada

traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui
No.

Sebagai

publik. Kemudian dokumen tersebut

Declaration oh Human Rights atau traktatResolusi

raya

memenuhi

Dalam sidang pertama PBB di tahun
sebelum

publik.

penyediaan

menanggapi

pelayanan dasar bagi warga Negara.
1946,

kepada

publik dan program kerja, pemerintah

terhadap penyelenggaraan Negara, Termasuk
electoral.

kurang

pemenuhan informasi terkait dokumen

ditandai dengan menguatnya control publik
politik

Raya

ada setiap saat. Selain itu, dalam hal

demokrasi.

keterbukaan ruang dan akses informasi yang

dalam

Malang

wajib disediakan, informasi berkala dan

jatuhnya orde baru, tidak terlepas dari prinsip

publik

Pemerintah

informasi

Politik demokrasi yang berlangsung pasca

partisipasi

pemerintah

dan akuntabel dalam hal penyediaan

suatu problem mendasar yang secara signifikan
kualitas

akuntabilitas

dengan

memiliki kesadaran untuk transparan

Keterbukan informasi public merupakan
terhadap

dan

terkait

Pemerintah Malang Raya:

Problematika Permohonan Informasi di
Malang Raya

berpengaruh

catatan

mohonkan.
4.

Pemerintah Malang Raya, PPID Utama
sebagai pejabat pengelola informasi,
belum

mampu

menjalankan

wewenangnya,

PPID

Utama

atas perubahan perda retribusi Pemerintah

menyusun

dan

Malang Raya Nomor 3 tahun 2015, Titik parkir

melaksanakan kebijakan informasi dan

Pemerintah Malang Raya, Pendapatan Retribusi

dokumentasi; b. menyusun laporan

Parkir 2014-2016 keuangan dan program

pelaksanaan kebijakan informasi dan

kegiatan tidak mendapatkan respon baik.

dokumentasi; c. mengoordinasikan dan

Bahkan hampir semuanya masuk pada tahapan

mengonsolidasikan

pengumpulan

keberatan. Namun demikian, tetap saja SKPD

bahan informasi dan dokumentasi dari

terkait masih enggan memberikan data dan

PPID

informasi terkait yang dimohonkan.

bertugas:

yakni

a.

Pembantu;

d.

menyimpan,

mendokumentasikan,

menyediakan,

Demikian DPRD Pemerintah Malang Raya,

dan memberi pelayanan informasi dan

berdasarkan hasil uji keterbukaan inforamsi

dokumentasi

e.

public yang dilakukan dengan mengajukan

melakukan verifikasi bahan informasi

permohonan informasi kepada DPRD sepanjang

dan dokumentasi publik; f. melakukan

tidag tahun terakhir, (2018-2020) ditemukan

uji konsekuensi atas informasi dan

kesimpulan

dokumentasi

g.

pemerintah

daerah

melakukan pemutakhiran informasi dan

sepenuhnya

menyediakan

dokumentasi; h. menyediakan informasi

memuat

dan dokumentasi untuk diakses oleh

disampaikan pejabat public dalam pertemuan

masyarakat; - 11 - i. melakukan

yang terbuka untuk umum, dapat berupa

pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan

notulensi atau berita acara dan

monitoring atas pelaksanaan kebijakan

kegiatan pelayanan informasi public yang

informasi

dilaksanakan.

kepada

yang

dan

publik;

dikecualikan;

dokumentasi

yang

bahwa,

informasi

pemerintah,
malang
dan

raya

belum

dokumen

yang

kebijakan

yang

Hubungan

melaksanakan rapat koordinasi dan

Kepentingan Politik’ Melahirkan Korupsi

sesuai

dengan

mengesahkan
dokumentasi

kebutuhan;
informasi

yang

layak

k.

Temuan
(MCW)

Malang

menunjukkan

‘Close

laporan

dilakukan oleh PPID Pembantu; j.
rapat kerja secara berkala dan/atau

Terlarang

baik

Data

Corruption
ada

dan
Watch

berbagai

dan

permasalahan pengelolaan informasi publik.

untuk

Acapkali ditemui informasi publik ditutup-

dipublikasikan; l. menugaskan PPID

tutupi

Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional

berlangsungnya politik kepentingan pejabat

untuk mengumpulkan, mengelola, dan

terkait. Akibatnya marak terjadi penyelewengan

memelihara

dan

kekuasaan yang pada akhirnya merugikan

dokumentasi; dan m. membentuk tim

masyarakat, seperti tindakan korupsi. Demikian

fasilitasi

sengketa

yang terjadi Di Malang Raya (Kota Malang, Kota

dengan

Batu, dan Kabupaten Malang), dalam rentang

dan Keputusan

waktu 2017-2018, tiga kepala daerah terjerat

informasi

informasi
penanganan
yang

ditetapkan

Keputusan Menteri
Kepala Daerah.
Secara

keseluruhan,

yang

diduga

untuk

melancarkan

kasus korupsi. Disinyalir salah satu faktor
permintaan

penyubur praktik korupsi tersebut akibat dari

informasi MCW terkait APBD, Naskah akdemik

penyelenggaraan pemerintahan secara tertutup,

diam-diam,

dan

minim

partisipasi

publik.

terakhir

diupload

per

2018.

Sementara

Termasuk dalam pengelolaan anggaran publik.5

dokumen laporan arus kas dan dokumen aset

Pertemuan

‘pengelolaan

dan investasi sama sekali tidak tersedia. Kota

anggaran tertutup dengan perilaku oportunistik’

batu, dua dokumen telah terpublis pada tahun

telah terbukti menjadi ladang basah bagi praktik

2020, sementara tiganya terakhir dipublish

korupsi.

2019. Secara rinci, Dokumen Neraca dipublish

terencana

antara

Pada tahun ini, MCW melakukan riset

tahun 2018-2019, dokumen arus kas 2018-

Open Data dengan fokus kajian pada seberapa

2019, serta dokumen aset terakhir 2017 dan

terbuka informasi pengelolaan anggaran publik

investasi tidak ada. Demikian pula dengan

di Malang Raya. Tujuan riset ini untuk

Kabupaten Malang yang tidak terpublish sama

mengukur implementasi keterbukaan informasi

sekali.

publik

berdasarkan

KIP.

Kedua, dari 6 kategori dokumen yang

Transparansi yang dimaksud difokuskan pada

wajib tersedia yang secara rinci terbagi menajdi

pengelolaan

Malang.

11 jenis dokumen, Dari 11 dokumen anggaran

deskriptif

yang ditelusuri pada wabside Pemkota Malang,

Adapun

hanya 1 yang tersedia dan dapat diakses (di

anggaran

Menggunakan
dengan

ketentuan
Kabupaten

metode

pendekatan

UU

kualitatif
studi

kasus.

indikator keterbukaan informasi (transparansi)

upload

yang dipakai yakni ketersediaan informasi (di

termutakhir).

website

keterbukaan datanya hanya mencapai 9%.

induk

Pemkot

dan

PPID),

dan

hingga

tahun

Jika

dipersentasekan,

berjalan
tingkat

aksesibilitas informasi (mudah dijangkau dan

Kajian

dapat diunduh). Pengumpulan data dilakukan

pemerintah

dengan menelusuri website induk pemerintah

pemberantasan korupsi, akses publik terhadap

Kabupaten Malang dan PPID. Adapun dokumen

informasi dan data pun masih belum dipenuhi.

pengelolaan anggaran sebagai parameternya

Padahal keterbukaan informasi dan data sebagai

sesuai

Undang-Undang

langkah awal mewujudkan tata kelola anggaran

Keterbukaan Informasi Publik, dan Instruksi

yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Mendagri tentang Peningkatan Transparansi

Kondisi yang sama juga terjadi di Kota batu,

Anggaran Daerah.

hanya 9% atau hanya satu dari 11 jenis

ketentuan

Proses

dalam

pengumpulan

data

dan

verifikasinya dilakukan dengan menelusuri
langsung website resmi Pemerintah daerah
Malang

Raya.

Hasilnya

memperlihatkan,

pertama, pada kategori dokumen yang wajib
tersedia setiap saat, Rata-rata dari pemda
Malang Raya masih belum sepenuhnya tersedia
di webside. Misalnya Kota Malang, data ini

tersebut

anggaran

menunjukkan,

alih-alih

memprioritaskan

kerja

dokumen yang tersedia.
Sementara kabupaten malang, Dari 11
dokumen anggaran yang ditelusuri, hanya 1
yang tersedia dan dapat diakses (di upload
hingga tahun anggaran berjalan termutakhir)
yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun
2019. Namun hanya LRA Dinas Komunikasi dan
Informasi yang tersedia. Padahal jumlah OPD di
Kabupaten Malang ada 46 yang terdiri dari
bagian, badan, dan dinas, serta ada 33

5

Rilis Malang Corruption Watch, Anggaran Publik ya
Milik Publik: Mengawal Anggaran Publik Kota Batu,
2020.

kecamatan. Total OPD ada 79. Dari total 79 OPD
hanya

1

yang

menyediakan

LRA.

Jika

dipersentasikan
keseluruhan

hanya

dokumen

1.2%.
LRA

Kalaupun

tersedia,

jika

dipersentasekan secara total 11 dokumen yang
wajib

disediakan

dan

diumumkan

secara

berkala, maka persentase tingkat keterbukaan
datanya hanya mencapai 9%. Kajian tersebut
menunjukkan,

alih-alih

pemerintah

memprioritaskan kerja pemberantasan korupsi,
akses publik terhadap informasi dan data pun
masih belum dipenuhi. Padahal keterbukaan
informasi dan data sebagai langkah awal
mewujudkan

tata

kelola

anggaran

yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih
rendahnya kualitas keterbukaan informasi dan
data pengelolaan anggaran Kota Malang.
Pertama, pemaknaan terhadap pentingnya
informasi publik, pertanggungjawaban, dan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
anggaran serta penyelenggaraan pemerintahan
masih lemah. Kedua, Pemkot Malang masih
bersikap reaktif daripada proaktif dalam
membuka informasi, dengan mengandalkan
PPID ketika ada pihak yang mengajukan
permohonan informasi bukan berinisiatif
menyediakan dan mengumumkan informasi.
Ketiga, belum adanya satu pandang dari seluruh
OPD mengenai pengaruh signifikan transparansi
informasi
dan
data
terhadap
kerja
memberangus korupsi. Keempat, rendah dan
belum meratanya literasi informasi dan data
masyarakat pun Pemkot Malang dalam
mengolah data sebagai amunisi memerangi
korupsi. Kelima, belum optimalnya penggunaan
e-Government khususnya terkait pengelolaan
anggaran. Keenam, Komisi Informasi dan
Pemerintah Pusat (Kemendagri, KemenpanRB,
Kemenkeu) tidak tegas kepada Pemerintah
Daerah
untuk
menerapkan
peraturan
perundang-undangan
tentang
pentingnya
transparansi pengelolaan anggaran publik.

BAB IV
POLITIK MASIH KORUP; POTRET PILKADA KABUPATEN MALANG

CATATAN MONITORING PILKADA KABUPATEN MALANG 2020
Kontestasi pilkada ditengah pandemi Covid-19 kali ini menimbulkan banyak persoalan, terutama pada awal KPU
bersama pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan kontestasi pilkada di tengah covid19. Banyaknya
korban berjatuhan akibat Covid-19 menjadi catatan awal MCW melakukan pemantuan pilkada. Berdasarkan
pantauan mcw, pada pertengahan bulan juni tepatnya tanggal 22 Juni 2020, status angka peningkatan korban
covid-9 terkhusus di kabupaten Malang belum menunjukkan grafik yang melandai. Bahkan grafik terus meningkat
hingga tahap akhir pemilihan di Kabupaten Malang. Lebih jelasnya bisa dilihat grafik peningkatan Covid-19 di
Kabupaten Malang hingga per15 Desember 2020 berikut:
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Meski demikian, obsesi negara untuk “melahirkan” oligarki di daerah melalui pilkada
langsung tetap dilaksanakan ditengah pandemi. Padahal Solus Poppuli Suprema Lex
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” menjadi azas penting negara Hukum. Yang
artinya agenda pilkada dapat ditunda untuk kepentingan keselamatan rakyat haruslah
didahulukan, terlebih negara telah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional
sebagai dasar merumuskan pembatasan sosial dan larangan kerumunan. Bukan
memaksakan pilkada terus berlangsung penuh konsekuen; mengumpulkan sejumlah
orang di masa kampanye, dan pada saat hari pencoblosan mereupakan acaman yang
sulit dihindari. Situasi ini memperlihatkan sebuah anomali kebijakan negara.

Berdasarkan pantauan MCW, tren peningkatan covid19 yang menyasar kepada penyelenggara pemilu
termasuk KPPS. Kabupaten Malang, pelaksanaan Rapid Test untuk 9.998 anggota KPPS dijadwalkan
pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2020. Jika hasil rapid test tersebut memberikan
konfirmasi bahwa banyak anggota KPPS yang positif Covid-19, maka KPU tidak punya pilihan untuk
penggantian anggota KPPS tersebut. Ancaman Covid-19 tidak hanya menyasar KPPS, ancaman pemiilih
akan terpaparnya Covid-19 juga mulai tampak dari tingginya Covid-19 di daerah, misalkan kasus positif
Covid-19 di Kota Bekasi tembus 10.000 orang, di Provinsi Jawa Timur, total angka kematian dalam kasus
COVID-19 di Jatim mencapai 4.346 pasien. Dalam waktu sepekan, ada tambahan 221 pasien COVID-19
yang meninggal.

Selain sejumlah korban, kesehatan dan keselamatan menjadi
ancaman nyata, juga implikasi lainnya adalah buruknya kualitas
demokrasi yang ditandai dengan rendahnya partisipasi rakyat.
Kondisi demikian sangat dekat dengan sejumlah pelanggaran
yang mengarah pada praktik korupsi. Kepala daerah hasil
pemilihan langsung dalam kondisi normal saja banyak yang
korup apalagi dalam kondisi keterbatasan kontrol publik
seperti ini, peluang korupsi pasca terpilih lebih terbukan lebar.

DUGAAN POLITISAS BANSOS COVID-19 UNTUK KEPENTINGAN PILKADA
Dilain sisi, dugaan politisasi anggaran Bansos
covid19 di Kabupaten Malang oleh para calon
untuk kepentingan pembiayaan kampanye sulit
dihindari. Embel-embel foto calon dan nomor
urut pasangan calon pada bantuan sosial yang
diberikan kepada masyarakat masih tetap ada,
seperti
pemberian
beras,
handsanitizer,
sembako, dan bantuan sosial jenis lainnya
adalah praktiknya. Pola seperti ini erat kaitannya
dengan barter politik. dimana, para calon
menukarkan
bantuan
dengan
maksud
memperoleh dukungan suara, terlebih kondisi
ekonomi rakyat kian merosot sepanjang periode
covid-19 berlangsung. Kondisi ketidak berdaya
seprti ini menjadi peluang bagi para calon
kepala daerah untuk melanjarkan politik
pilantropi.
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Selain problem polititisasi bansos sebagaimana dijelaskan di atas, transparansi dan ketidak-jujuran
para paslon melaporkan laporan dana kampanye juga menjadi temuan dalam kajian ini. Terdapat
beberapa catatan penting yakni: Pertama, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari ketiga pasangan
calon memang telah dipublikasikan di website resmi KPU, namun yang dipublikasikan hanya model
satu (1) yang minim akan penjelasan terkait penerimaan maupun pengeluaran dari dana awal
kampanye. Padahal bila mengacu pada PKPU, sejatinya terdapat lima format model LADK yang harus
dilaporkan oleh paslon. Kelima model tersebut berisikan penjelasan rinci tentang siapa pemberi dana
atau bagaimana bentuk pengeluaran dana kampanye.

Kedua, Tanggal 1 November 2020, KPU Kabupaten Malang menerbitkan pengumuman terkait
hasil penerimaan LPSDK calon bupati wakil bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di website
resminya Sayangnya, pengumuman tersebut hanya sebatas menginformasikan berapa
penerimaan dari paslon dan siapa jenis sumbernya. Tidak ada informasi jelas mengenai siapa
pihak yang memberikan dana tersebut dan bagaimana bentuk transaksinya. Terlebih lagi Per 17
November 2020, KPU Kabupaten Malang belum mempublikasikan LPSDK yang sesuai format dari
ketiga pasangan calon. Ketiga, Pelaporan LADK dan LPSDK masih bersifat formalitas. Hal ini
didasari dari temuan di lapangan yang mana paslon nomor urut pertama Sanusi-Didik
mencantumkan penerimaan nol rupiah dalam LADK, sedangkan paslon nomor urut dua
Lathifah-Didik dan paslon nomor urut tiga HC-Gunadi hanya tercatat menerima 1 juta rupiah
tanpa pengeluaran sepersen pun. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) PKPU No 12 Tahun 2020,
pembukuan LADK dimulai sejak penetapan pasangan calon dan ditutup satu hari sebelum
penyampaian LADK yang artinya penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dapat terjadi di
masa waktu tersebut. Dalam masa dua hari (23 September – 24 September), para paslon pasti
memiliki beberapa kegiatan terkait pelaksanaan Pilkada. Secara logikanya, biaya yang
dikeluarkan pasti cukup banyak atau setidaknya menerima penerimaan dana kampanye.

Keempat, Kurangnya transparansi yang dijelaskan di atas menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana
sebenarnya sistem dari penerimaan dan pemberian laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Malang dan ketiga pasangan calon. Keterlambatan informasi dan beberapa model laporan yang
tidak dipublikasikan ke masyarakat mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan dari pasangan calon.
Seperti yang diketahui bahwa dana kampanye tidaklah sedikit mengingat intensifnya kegiatan kampanye
paslon. Hal ini tentu menjadi area yang rentan korupsi politik karena sumber dana ini bisa jadi
berpengaruh ke bagaimana pelaksanaan tata pemerintahan yang dilakukan calon terpilih nantinya. Hal ini
sudah terbukti di Pilkada 2010 yang mana KPK menetapkan RK (pemenang Pilkada 2015) sebagai tersangka
kasus korupsi dana pendidikan untuk mengembalikan utang kampanyenya.

TREN HIBAH DAN BANSOS MENJELANG PILKADA KAB. MALANG 2020

Sejak 2015, MCW telah melakukan pemantauan pilkada dikorelasikan dengan peningkatan penggunaan
anggaran hibah bansos, dan dalam riset tersebut telah memperlihatkan adanya tren kenaikan dana hibah
yang tidak wajar dari tahun 2011-2015 pada tiga bidang, yakni Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan dan
Kelompok/Anggota Masyarakat. Dan pada tahun ini bertepatan dengan pilkada serentak 2020, Kabupaten
Malang akan mengikuti perhelatan pilkada serentak di tahun 2020. Salah satu pasangan calon yang ikut serta
dalam pilkada Kabupaten Malang merupakan calon incumbent yakni Bupati Kabupaten Malang dan Ketua
DPRD Kabupaten Malang yang menjadi pasangan calon nomor urut satu. Bila melihat situasi pilkada seperti
ini, maka perlu diperhatikan bagaimana tren penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Malang di tahun
2018-2020. Temuan MCW menunjukkan bahwa adanya ketidakwajaran perubahan anggaran dari tahun 2018
hingga tahun 2020 yang cenderung fluktuatif atau meningkat secara drastis. Penjabaran dilakukan dengan
membagi kecenderungan kenaikan menjadi dua yaitu dana hibah dan bantuan sosial.

Pertama, Total keseluruhan anggaran dana hibah dan bansos meningkat setiap
tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan total dana hibah dan bansos pada tahun
2018 sebanyak Rp. 120,325,868,940, tahun 2019 sebanyak Rp. 175,256,188,892,
dan tahun 2020 sebanyak Rp. 239,209,415,000. Terlihat dari data tersebut
menunjukkan peningkatan yang cukup banyak tiap tahunnya dengan beberapa
catatan, yakni adanya dana hibah yang diberikan kepada KPU sebanyak Rp.
82,301,870,000 dan Panwaslu sebesar Rp. 25,466,695,000. Banyaknya jumlah
yang dianggarkan untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 sejatinya juga tidak
dapat dijadikan sebagai alasan peningkatan tinggi dari total anggaran dana
hibah dan bansos. Ada berbagai bidang bidang yang mendapat anggaran dana
hibah bansos, namun dihapus pada tahun 2020. Bidang-bidang tersebut adalah
Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Linmas, Politik
dan Kesbang, Bidang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka dari
itu, apabila pelaksanaan Pilkada menjadi alasan kenaikan dana hibah dan
bansos tidak bisa dikatakan sepenuhnya karena ada pengalihan dana di
dalamnya.

SUMBER: DOKUMEN
HIBAH BANSOS KAB. MALANG;
DI OLAH MCW

Salah satu bidang dana hibah yang paling terlihat peningkatan dan tren fluktuatifnya adalah bidang sosial
dan keagamaan. Hal dibuktikan dengan temuan dari sumber yang didapat yakni ada peningkatan signifikan
dari 2018 hingga 2020 yang mana pada total dana hibah di bidang sosial dan keagamaan pada tahun 2018
sebanyak Rp. 3,720,000,000, tahun 2019 sebanyak Rp. 14,069,048,000, tahun 2020 sebanyak Rp.
6,070,000,000. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa ada kenaikan anggaran yang cukup banyak dari
2018 ke 2018 yakni hampir mencapai 380% atau 3 kali lipat lebih. Sektor yang mempengaruhi perubahan
fluktuatif dalam anggaran dana hibah di bidang sosial dan keagamaan adalah belanja hibah untuk tempat
ibadah dan pondok pesantren, yang mana meningkat cukup banyak pada tahun 2019 namun turun di tahun
2020.
Kedua, Selain dana hibah untuk pondok pesantren dan tempat ibadah, penyaluran dana hibah kepada dua
organisasi masyarakat (ormas) besar di Indonesia (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) juga patut untuk
menjadi perhatian. Pasalnya pada tahun 2018 ormas yang dipilih untuk disalurkan dana hibahnya hanyalah
NU sejumlah Rp. 200,000,000. Namun, pada tahun 2019 Muhammadiyah juga mendapatkan anggaran hibah
sebanyak Rp. 200,000,000 dan NU mendapatkan kenaikan penyaluran dana hibah hingga Rp. 1,000,000,000.
Pada tahun 2020 anggaran hibah untuk NU masih sama dari tahun sebelumnya, sedangkan Muhammadiyah
menjadi Rp. 250,000,000.
Bila mengacu pada penelitian Muhtadi (2019) yang membahas tentang praktik politik uang dan klientelisme,
terdapat pembahasan yang menyatakan bahwa salah satu strategi pasangan calon untuk meraih suara
dalam pemilihan adalah dengan mendekati pesantren, ulama, maupun kelompok agama.Alasan banyaknya
penggunaan strategi tersebut karena keberadaan ulama yang secara khususnya di lingkungan pesantren
mampu menggalang massa banyak untuk dikumpulkan sebagai satu suara. Oleh karena itu, banyak paslon
yang menargetkan pesantren dan ormas agama sebagai salah satu sasaran suara. Tren meningkatnya dana
hibah untuk tempat ibadah, pesantren, dan ormas dalam dua tahun terakhir dapat menjadi indikasi adanya
dugaan potensi dari praktik politik klientelisme yang dijalankan oleh calon petahana dengan memanfaatkan
dana hibah yang diberikan di saat dua tahun menjelang penyelenggaran Pilkada.
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Ketiga, Dana hibah dalam bidang pendidikan juga patut untuk diperhatikan. Ada
ketidakwajaran peningkatan dana hibah pendidikan dari tahun 2018 ke 2019, yakni dari
Rp. 53,777,666,940 menjadi Rp. 70,338,395,892. Apabila mengacu dari data yang ada,
kenaikan ini disebabkan oleh adanya pencantuman dana hibah untuk SD/SMP swasta
yang mana di tahun sebelumnya tidak ada. Hal ini menyebabkan target dana hibah yang
sebelumnya hanya lembaga pendidikan swasta menjadi lembaga pendidikan swasta dan
SD/SMP swasta. Bertambahnya juga disebabkan oleh ditambahkannya perguruan tinggi
sebagai penerima dana hibah. Namun, kembali dihapus pada tahun 2020 sehingga dana
hibah di tahun tersebut menurun menjadi Rp. 58,765,900,000.

Pencatatan terkait dana hibah kepada madrasah diniyah pada tahun 2020 juga memperlihatkan adanya
ketidakwajaran. Hal ini diperlihatkan dari sumber data yang menunjukkan adanya penulisan “Belanja Hibah Madrasah
Diniyah (Madin)” dan “Belanja Hibah kepada Madin sebanyak 1039 lembaga”. Kedua jenis kegiatan tersebut
menunjukkan bahwa keduanya sama-sama membelanjakan kepada madrasah diniyah (madin). Temuan ini
memunculkan dugaan adanya penerima dana hibah yang dobel atau penganggaran tidak sesuai dengan keadaan
yang di lapangan karena penulisan yang dobel.

Ke-empat, Selain dana hibah seperti yang dibahas sebelumnya, dana bantuan sosial juga mengalami peningkatan
yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi daripada dana hibah. Pada tahun 2018 dana bansos yang dianggarkan sebesar
Rp. 27,611,450,000, kemudian pada tahun 2019 meningkat cukup banyak sebesar Rp. 46,540,700,000 dan pada pada
tahun 2020 sebanyak Rp. 47,367,800,000. Peningkatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 ada beberapa program
baru yang sebelumnya tidak direncanakan pada tahun 2018, yaitu : Bansos Anak Yatim; Bansos Hafiz se-Kabupaten
Malang; Bansos Penjaga Sekolah/PTT SD/SMP; dan Bansos Guru Swasta (BK. Provinsi). Pada tahun 2020 ada beberapa
program yang dihapuskan seperti : Bansos Siswa Miskin SD; Bansos Siswa Miskin SMP; dan Bansos Peningkatan
Kualitas Perumahan Swadaya (DAK). Namun alih-alih menurun, anggaran dana bansos pada tahun 2020 semakin
meningkat.
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Grafik diatas menggambarkan penjelasan terkait peningkatan yang signifikan dari total anggaran bansos tahun 2018
ke 2020. Selain total dari anggaran dan realisasi bansos yang diperlihatkan dalam grafis tersebut, ada pula belanja
bansos untuk tenaga pendidik non PNS yang menjadi salah satu faktor meningkatnya anggaran dana bansos. Pada
tahun 2018, anggaran bansos untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak Rp.
3,777,000,000. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 10,075,600,000. Kemudian
total tersebut meningkat lagi sebesar Rp. 16,854,000,000. Temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan 6
miliar lebih tiap tahunnya pada sektor dana bansos kepada GTT dan PTT. Peningkatan ini sesuai dengan potensi
politik klientelisme oleh calon incumbent yang mana ada tren peningkatan anggaran menjelang pilkada dan
cenderung bersifat diskriminatif. Terlebih lagi sebelum kampanye dilakukan Sanusi (Bupati Kabupaten Malang
sekaligus calon petahana) sudah berjanji bahwa akan meningkatkan gaji guru honorer hingga 2 juta rupiah pada
tahun 2021. Hal ini memperlihatkan adanya dugaan bahwa calon petahana memang sudah menarget kelompok GTT
dan PTT menjelang pilkada di tahun 2020.

BAB V
PENGADUAN DAN MEMPERBANYAK KAWAN JUANG.

ADUAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI
Indonesia sejak bulan maret berada dalam situasi yang krisis, ekonomi, politik, dan keberpihakan. Terlebih dalam
situasi darurat Covid-19. Dampaknya, bukan hanya dalam segi kesehatan akan tetapi, merusak di segala sektor.
Disisi lain, pemerintah masih gagap menghadapi pandemic, terbukti dari jumlah kasus yang terus bertambah
setiap harinya.
Penurunan kualitas kehidupan masyarakat selama periode covid-19 bukan semata faktor bencana, akan tetapi
buruknya tata kelola pemerintahan serta kebijakan negara yang tidak berpihak pada kesehatan dan keselamatan
rakyat selama pandemi justru menjadi penyebab. Data pengaduan masyarakat yang dihimpun oleh MCW
memperliatkan kondisi itu. Terdapat Sembilan jenis kasus yang masuk dalam daftar aduan MCW tidak jauh dari
problem kebutuhan dasar rakayat Malang Raya.

Tren aduan sektor pandidikan yang paling banyak masuk dalam aduan MCW misalnya
anggaran pulsa yang tidak disediakan oleh pihak penyelenggara pendidikan. Padahal,
anggaran untuk pulsa bagian dari bentuk penanganan Covid-19 sebagaimana telah
dijelaskan pada Pasal 9A Permendikbud 19 tahun 2020. Ditambah dengan aduan
pungutan liar yang dilakukan oleh perangkat desa misalnya PTSL dan penanganan Covid19 serta simpang siurnya bantuan sosial yang tidak pernah tepat sasaran dan hak
bantuan sosial yang tidak diperoleh hingga kualitas bantuan sosial yang buruk.

Pengelolaan infrastruktur terutama dalam penanganan jalan yang berlubang atau rusak masuk dalam aduan
masyarakat malang raya kepada MCW. Sejauh, analisis yang dilakukan MCW bahwa jalan rusak disebabkan karena
kekurangan volume pekerjaan hingga menyebabkan kerugian sebanyak Rp. 1.064.168.859 (MCW, 2019). Selain itu,
aset lokal yang dimiliki pemerintah Malang Raya dikuasi oleh segelintiran orang. Bahwa penengakkan hukum yang
dilakukan oleh pemerintahan lokal sangat lemah untuk masalah pengelolaan aset negara yang pada akhirnya hal
tersebut dapat merugikan pendapatan pemerintahan tersebut.
Penyelewengan anggaran ABPDes juga dilakukan oleh pemerintahan desa di saat pandemi. Hingga aduan tentang
naiknya biaya PDAM juga masuk dalam rekpitulasi aduan MCW. Kenaikkan biaya PDAM merupakan dampak dari
kebijakan pemerintah yang me ajibkan masyarakat bekerja dari rumah atau work from home. Padahal, dampak
konsep tersebut membuat masyarakat kehilangan pekerjaan hingga mempengaruhi pendapatan ekonomi
keluarga.

Oleh karena itu, ketika melihat trend aduan dan penyebabnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak
melakukan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan. Banyak masalah yang seharusnya dapat ditangani
ditengah pandemi berdasarkan prinsip demokrasi, akan tetapi malah menimbulkan masalah. Artinya, dalam kasus
Covid-19 pemerintah malah berlomba – lomba untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dari mulai pungutan liar,
memihak kepada investor, membuat kebijakan yang tidak pro masyarakat, dan penyelewengan anggaran publik
jelas terjadi di tengah pandemi.
Serta tidak ada niatan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan yang dalam halnya untuk mensejahterakan
rakyat. Dampak yang dilakukan oleh pemerintahan dapat menimbulkan kerugian negara berupa pandapatan
daerah dan kerugian sosial. Kerugian sosial salah satu kerugian yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat
malang raya mulai dari kebutuhan ekonomi setiap KK, pendidikan dan sosial budaya.

PANDEMI DAN SEKOLAH ANTI KORUPSI; MEMPERBANYAK KAWAN JUANG
Pola kaderisasi seakan tersendat dalam situasi pandemi. Disisi lain, kaderisasi untuk mewujudkan roda organisasi
terus berjalan. Terutama untuk memfregmentasikan generasi (mahasiswa) yang melek akan gerakan anti korupsi
harus terus dikampanyekan. Tentu, metode yang dilakukan sesuai dengan kondisi saat ini.
Tahun 2020 , Malang Corruption Watch memiliki dua cara dalam menggembangkan pola kaderisasi diantaranya
Intership program dan Sekolah Anti Korupsi. Oleh karena itu, dalam menerapkan dua cara tersebut memiliki
penggembangan pola kaderisasi yang berbeda. Sesuai dengan tujuan yang diproyeksikan dalam kegiatan tersebut.
Artinya, penggembangan pola kaderisasi dengan cara apapun harus terus dibangun untuk memperkuat gerakan
anti korupsi terutama di Malang Raya.

INTERSHIP PROGRAM

Intership program terlebih dahuludilakukan. Kegiatan ini bertujuan merekrut kader dengan keahlian khusus
berkaitan dengan IT dan kampanye Kreatif. Outputnya selain menunjang agenda gerakan MCW, juga membuka
kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam gerakan MCW. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua bulan, mulai
Juni-September 2020. Secara rinci pelaksanaan kegiatan dimulai dengan open recruitmen, penerimaan peserta
internship dan pelaksanaan internship (langsung dibawah tanggungjawab divisi advokasi).
Program ni menghasilkan dua orang peserta dengan keahlian disainer dan analis. Mereka diantaranya, Azizah
Khusnul Karima (Mahasiswa FIA UB) dan Miftach Noorvickia Mu’afaq (Mahasiswa TI UIN Malang). Kerja-kerja
kampanye antikorupsi dari kedua peserta magang telah terdokumentasi di media social MCW, baik Instragram,
Facebook dan web site MCW. Meski media sosial bukan saluran tunggal dalam penyebaran pesan antikorupsi,
kesadar politik generasi muda hari ini tidak terlepas dari peran Medsos. Oleh karenanya, MCW percaya bahwa
media sosial menjadi salah satu platform yang tepat untuk kampanye Antikorupsi serta menjadi saluran
pembangunan basis demi memperkuat gerakan sosial anti korupsi di Malang Raya.
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Siklus regenerasi dalam sebuah organisasi gerakan adalah sebuah hal yang niscaya terjadi jika tidak ingin navas gerakan
terputus. Tentu pola dan metode akan berbeda disetiap organisasi gerakan. Demikian pula paradigma yang mengusung
pelaksanaan kaderisasipun berbeda. MCW merupakan organisasi pembelajar yang membuka kesempatan kepada siapa
saja untuk terlibat, baik secara langsung sebagai Badan Pekerja maupun sebagai relawan. Sekolah Anti Korupsi adalah
salurannya. Melalui SAKTI ini, MCW memberi kesempatan kepada mahasiswa M1alang Raya untuk ikut terlibat, tentu
dengan mekanisme dan prosedur yang ada.
Setidak–tidaknya diawali pada tahun 2008, MCW memiliki niatan untuk membangun Sekolah Anti Korupsi pertama kali di
Indonesia. Sebuah pendekatan pendidikan yang bernuansa gerakan social yang lebih difokuskan pada gerakan anti
korupsi. Membangun metode pendidikan kritis di kalangan mahasiswa khsusunya, di Malang Raya. Pendidikan itupun
berlangsung ringan dan nonformal, peserta sakti pada tahap tertentu akan dilibatkan dalam kerja praksis, baik advokasi,
pengorganisasian maupun kampanye dan pendidikan politik rakyat.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, SAKTI kali ini, (tahun 2020) berlangsu ditengah situasi pandemik,
sebuah kondisi darurat bencana global yang penuh konsekuen. Pembatasan sosial dan larangan kerumunan
menjadi tantangan yang turut mengganggu efektifitas pelaksanaan SAKTI. Meski begitu, komitmen dan
konsistensi membangun kader Anti Korupsi tetap berlangsung seccara berjenjang.
Metodenya menggunakan online dan ofline serta tetap menggunakan protokol kesehatan yang ditetapkan
oleh pemerintah. Sementara pada pelaksanaan SAKTI dimulai dari 30 September – 30 Oktober 2020 untuk
publikasi dan pendaftaraan hingga mendapatkan peminat yang cukup tinggi sekitar 49 peserta. Proses
Screening dilakukan sekitar tanggal 2 – 3 November 2020 selain itu, diperoleh 32 peserta untuk melanjutkan
ketahap selanjutnya yakni pelatihan. Proses pelatihan diikuti oleh 32 peserta akan tetapi, berguguran pada
tahap sekolah intensif hanya yang bertahan sekitar 13 peserta dan kegiatan tersebut masih berkelanjut.

Proses yang dilakukan bukan hanya sekedar event organizer akan tetapi, memiliki nilai dalam setiap
kegiatannya. Ibarat rumah pintu masuknya adalah pelatihan relawan dimana, dalam kegiatan ini bertujuan
untuk memperkenalkan model gerakan anti korupsi di MCW dan memberikan penguatan terhadap ideologi
gerakan ant korupsi. Sekolah intensif sebagai alat alaternatif untuk peningkatan kapasitas relawan dari segi
pengetahuan, ideologi, keterampilan hingga penilaian terhadap komitmen. Kelompok kerja merupakan bagian
dari peningkatan keterampilan dan apalikasi dari pengetahuan yang telah didapatkan dari jenjang
sebelumnya. Karena itulah, meski dalam situasi pandemi yang serba terbatas ini, kaderisasi tetap dilakukan
guna merawat embrio gerakan anti korupsi di Malang Raya tetap ada dan berlipat ganda.

BAB VI
CERITA ADVOKASI: MEMUPUK PERJUANGAN KECIL

Pada tahun 2020 ini, terdapat beberapa hal baru yang menjadi fokus advokasi MCW. Diantaranya
adalah pengorganisasian terhadap komite-komite sekolah yang fokus pada dunia pendidikan di Kota
Malang. Beberapa komite sekolah tersebut bersatu untuk membela hak-hak para siswa dan wali siswa
untuk menggugat pengelolaan di sektor pendidikan yang masih banyak permasalahan. Memang tidak
semua komite sekolah jaringan MCW tersebut secara aktif melakukan advokasi, namun diantara
mereka terdapat aktor-aktor yang mempunyai semangat luar biasa untuk merebut perubahan. Mereka
rela, berdiskusi hingga larut malam bahkan siap untuk datang bertemu secara langsung ketika
dibutuhkan. Mereka juga secara berani datang kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan
secara vokal menyuarakan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak ketinggalan semangat aktor warga lama seperti Pak Suep dan Pak Arifin untuk terus menerus
istiqomah mengawal kebijakan pelayanan publik dasar di Malang Raya. Semangat mereka yang besar
selalu menjadi isnpirasi masyarakat lain untuk juga ikut terlibat. Mereka adalah cerminan ideologis
aktor warga ideal yang diharapkan MCW selama ini. Layaknya tujuan pendidikan untuk memanusiakan
manusia sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Sesungguhnya sebagian besar dari diri kita adalah
milik orang lain, begitulah yang seringkali diucapkan Pak Suep. Di Kota Batu, terdapat Front Sumberejo,
seperti Mas Gagas, Pak Doyok, Mas Cimul, dll yang mempunyai semangat belajar yang besar terhadap
isu-isu sosial seputar desa. Mereka secara berani menyuarakan kebenaran akan pentingnya sumber
mata air terhadap kehidupan serta dugaan kasus korupsi pajak bumi dan bangunan yang hingga kini
masih dalam proses pengadilan. Beberapa kemenangan kecil tersebut akan sedikit kami bahas secara
lebih detail dibawah ini.

ADVOKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
Pada PPDB tahun ini, MCW secara aktif mengadvokasi bersama
dengan
FMPP
sehingga
setiap
langkah
advokasinya
dirumuskan secara bersama-sama. Beberapa langkah yang
dilakukan secara bersama adalah membuka pos aduan online,
menyisir permasalahan, membuat analisis permasalahan dan
membuat agitasi dan propaganda.
PPDB Tahun 2020 berangkat dari semangat untuk membuat
sebuah kebijakan yang bisa melaksanakan esensi semangat
zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa
mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap
mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah. Permendikbud
44 tahun 2019 menetapkan Jalur zonasi paling sedikit 50%
(lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi
paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung
sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling
banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Jika
masih terdapat sisa kuota, pemerintah daerah dapat
membuka jalur prestasi.
Dalam Perda No. 10 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun
Anggaran 2020, telah dianggarkan untuk kebutuhan
Pelaksanaan Siswa Baru Pendidikan Dasar senilai Rp
308.782.000. Dana tersebut dibagi menjadi belanja pegawai
senilai Rp 6.360.000 dan belanja barang dan jasa senilai Rp
302.421.500. Angka tersebut tentunya cukup besar apabila
dialokasikan secara benar dan maksimal. Apalagi kebanyakan
keluhan yang disampaikan oleh calon peserta didik adalah
permasalahan sistem perangkat yang digunakan berupa
website yang kesulitan diakses. Pemerintah Kota Malang
seharusnya belajar dari pengalaman-pengalaman tahun
sebelumnya. Jika evaluasi terhadap PPDB dilaksanakan secara
serius dan kemauan yang kuat untuk memperbaiki, maka
beberapa masalah pun bisa diatasi. Namun yang terjadi, PPDB
2020 justru tetap saja mengalami berbagai macam kendala,
yang lebih parah lagi adalah banyak masalah yang sama
dilakukan di PPDB tahun-tahun sebelumnya.

Pertama, teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuhan di
masyarakat. Banyak dari aduan yang diterima MCW bahwa
masyarakat tidak paham teknis cara mendaftarkan anaknya.
Kedua, ketersediaan sekolah negeri belum merata di semua
daerah. Sementara aturan zonasi mewajibkan anak mendaftar
ke sekolah terdekat dengan rumahnya. Aturan ini
menyebabkan anak terancam tidak dapat bersekolah karena
tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Ketiga, sistem
zonasi dengan menetapkan paling sedikit 50 % peserta didik
pada sistem jarak sedikit memunculkan harapan bagi peserta
didik yang berprestasi untuk bersaing pada jalur prestasi (030% sesuai kondisi wilayah).
Keempat, dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih
berkembang di masyarakat. Persepsi sekolah unggulan muncul
karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan
sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem
pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Kelima,
website yang digunakan untuk proses PPDB banyak
mengalami masalah. Keenam, sisa pagu pelaksanaan PPDB
justru digunakan untuk putra putri Guru/Tenaga Kependidikan
dan masyarakat yang memaksa untuk difasilitasi di Sekolah
Negeri juga melalui DPRD, KOREM, KOSTRAD, POLRESTA,
ARHANUD ABD SALEH dan sudah seijin Bapak Walikota
Malang.[16]Dimana MCW menilai bahwa kebijakan tersebut
tidak ada dasar hukumnya. Carut marutnya sistem PPDB tahun
ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang tidak
mempunyai persiapan yang matang dengan evaluasi tahun
lalu yang mendalam. Seharusnya
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Malangharus melakukan evaluasi agar
permasalahan terjadi pada proses PPDB selanjutnya dan
melaporakan evaluasi tersebut kepada masyarakat agar
mencegah terjadi korupsi di sektor pendidikan.

[16] Balasan surat 31/K/BP-MCW/VI/2020

Oleh karena itu, akibat hukum dari terbitnya Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 ini adalah mewajibkan masing-masing sekolah
penerima Dana Bos reguler untuk melakukan realokasi anggaran sekolah. Dalam poin a, pembiayaan langganan daya dan/ atau
jasa yang dimaksud meliputi pemasangan baru, Perlu kita ketahuai bahwa Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 sampai saat ini
belum dicabut. Artinya Permendikbud tersebut harus dijalankan oleh Pemerintah daerah. Pemkot Malang diduga juga dengan
sengaja tidak melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran pembiayaan sekolah selama masa covid-19. Hal itu nampak
dari argumentasi yang dikemukakan oleh pemerintah daerah terkait tidak berjalannya Permendikbud Tahun 19 tahun 2020, bahwa
Realokasi RKAS membutuhkan waktu, karena memerlukan keterlibatan antar tim BOS sekolah, komite dan pihak yang terkait
kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan. Sedangkan pembiayaan
administrasi kegiatan sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah. Ketentuan
pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah dijelaskan secara lengkap dalam huruf 2 huruf J Permendikbud 8 Tahun 2020.

KRITIK PERMENDIKBUD NO 19 TAHUN 2020
Permendikbud 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Permendikbud 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Pasal 9A bahwa
sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan
ketentuan :
Pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan
untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan
pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau
peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran
dari rumah; dan
Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan
untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan,
pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang
kebersihan lainnya.
SUMBER: TRIBUNNEWS.COM
Oleh karena itu, akibat hukum dari terbitnya Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 ini adalah mewajibkan masing-masing sekolah
penerima Dana Bos reguler untuk melakukan realokasi anggaran sekolah. Dalam poin a, pembiayaan langganan daya dan/ atau
jasa yang dimaksud meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan
daya dan jasa lain yang relevan. Sedangkan pembiayaan administrasi kegiatan sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka
pengelolaan dan operasional rutin sekolah. Ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah dijelaskan secara lengkap dalam
huruf 2 huruf J Permendikbud 8 Tahun 2020.
MCW menilai bahwa sense of crisis terhadap situasi pendidikan di masa Covid-19, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak
belajar siswa sangatlah kurang. Hal Nampak dari hasil survey yang dilakukan oleh MCW tentang implementasi Permendikbud
Nomor 19 tahun 2020 terdapat 43 aduan warga Kota Malang yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 tidak
berjalan efektif di sekolah, yakni :
Banyak warga yang tidak mendapatkan dana bos untuk pembelian pulsa/paket data untuk proses pembelajaran peserta didik di
sekolah.
Ada beberapa warga sejak bulan april sampai bulan agustus mendapatkan pulsa/paket data dari sekolah satu kali pembelian.

KOMITE SEKOLAH DAN KETERBUKAAN INFORMASI
Pembentukan komite sekolah merupakan penjabaran dari konsep
otonomi sekolah, dan merupakan perwujudan dari desentralisasi
pendidikan. Peran masyarakat dan orang tua dalam peningkatan
mutu pendidikan di sekolah diakomodasi melalui badan ini.
Sehingga idealnya komite sekolah dapat lebih berdaya karena
mempunyai wewenang dan kuasa yang jelas dalam undang-undang.
Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,
disebutkan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang
mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan
mutu, pemerataan dan efisiensi pengolalaan pendidikan di satuan
pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan
sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
Kerangka di atas yang kemudian digunakan untuk membaca kondisi
pengelolaan informasi terutama dalam hal ini menyangkut
informasi yang ada di sekolah. MCW dan warga Kota Malang yang
aktif sebagai komite memiliki pengalaman pahit terkait dengan
tertutupnya sekolah terhadap dokumen public yang dikuasainya,
spesifik dokumen yang menjelakasn tentang proses penganggaran
di satuan pendidikan. Pada praktiknya selama ini komite sekolah
hanya dianggap sebagai “stempel”, tanpa sekolah merasa perlu
untuk melibatkannya pada manajemen sekolah. Klaim ini bukan
tanpa bukti, pada beberapa kesempatan MCW dan warga sebagai
komite harus menghadapi watak feodal dari sekolah; memblokir
akses informasi pengelolaan uang publik yang ada di kuasanya.

Berdasarkan advokasi bersama yang dilakukan, terdapat
beberapa temuan yang menjadi dasar untuk menyebut
keterbukaan informasi public tidak berjalan pada tingkatan
satuan pendidikan :
Terdapat beberapa Komite Sekolah dalam penyusunan
RKAS maupun Pelaporan LPJ BOS tidak pernah sama
sekali dilibatkan. Hal ini tidak sesuai dengan
Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite
Sekolah dimana Komite Sekolah seharusnya ikut
dilibatkan dalam kebijakan yang berkaitan dengan non
akademis siswa.
Permohonan informasi oleh komite berupa LPJ dana BOS
tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada pihak sekolah tidak
kunjung diberikan.
MCW sendiri juga mengajukan Permohonan informasi
berkaitan dengan dokumen yang sama kepada Pejabat
Pengelola Informasi Publik (PPID) dan telah mendapat
jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan
Respon balasan dari PPID tidak sesuai dengan yang
dimintakan dan bertentangan dengan Peraturan Komisi
Informasi No 1 Tahun 2010 dalam hal mengklasifikasikan
dokumen apa saja yang dikategorikan sebagai informasi
publik.

BAB VII
PENGORGANISASIAN DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

Secara umum pengorganisasian masyarakat didefinisikan sebagai proses membangun kekuatan dengan
melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama,
menemukenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada, menemukenali
orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin
dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi
oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung
semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada[17].
Melakukan pengorganisasian masyarakat berarti membuat perubahan dengan cara-cara dan tahapan yang
reformatif. Artinya, kita tidak bisa menuntut perubahan secara cepat dan lebih mempercayai bahwa perubahan
bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan yang pasti, disitu pendidikan begitu penting. Termasuk juga pendidikan
yang dikhususkan untuk warga masyarakat dewasa yang sudah tidak belajar pada jenjang sekolah formal. MCW
meyakini bahwa pendidikan tidak cukup hanya dilakukan di bangku sekolah saja. Distibusi nilai dan pengetahuan
hendaknya dilakukan secara berkelanjutan pada semua fase-fase usia kehidupan. Malang Raya sebagai wilayah
yang mempunyai perkembangan yang pesat ditandai dengan menggeliatnya semua sektor penting kehidupan
sosial. Kompetisi antar semua komponen dan melibatkan kelompk yang bervariasi merupakan keniscayaan yang
tidak bisa terelakkan. Kelompok yang memiliki sumber daya besar akan mengalahkan kelompok yang memiliki
sumber daya kecil atau mereka yang tidak memiliki sumber daya sama sekali dan pada akhirnya selalu ada pihak
yang menang dan kalah. Sejatinya, kita tidak boleh membiarkan kelompok lain ataupun kelompok yang kalah
semakin diabaikan dan terpuruk. Disinilah dibutuhkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang kurang
beruntung sebagai check and balance atas fenomena yang ada.

PELEBURAN KELOMPOK WARGA

MCW yang secara rutin telah melakukan agenda-agenda advokasi terhadap permasalahan publik. Berbagai macam
kasus baik dari aduan masyarakat dan temuan MCW sediri telah dilakukan tindaklajut penanganan baik secara
jalur litigasi (hukum) maupun non litigasi (non hukum). Pendirian pos-pos pengaduan dilaksanakan ditempattempat yang mudah dijangkau publik juga sering dilakukan. Cara ini dilakukan karena seringkali masyarakat
cenderung untuk apatis dan pasrah tehadap keadaan, tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah pihak
yang sengaja dirugikan. Selain itu MCW juga melakukan investigasi dan monitoring terhadap pola-pola korupsi,
aktor-aktor penting dan pengawasan terhadap kebijakan publik di Malang Raya.
Sebelumnya terdapat dua kelompok warga yang secara aktif mangawal isu pelayanan publik dasar yaitu Forum
Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Dimana keduanya belum
berjalan secara efektif karena masing-masing justru hanya fokus pada isunya masing-masing. Akhirnya, muncul
ide untuk menyatukan kelompok warga tersebut menjadi satu wadah saja yaitu Forum Masyarakat Peduli
Pelayanan Publik Dasar (FMP3D). Ide peleburan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat baru terhadap
para warga jaringan MCW untuk bia secara aktif tahu terhadap isu pelayanan publik di daerah mereka masingmasing seperti pendidikan, kesehatan, adminduk, dll.
Pada awalnya, agenda peleburan ini sekaligus digunakan untuk menentukan rencana program-program yang
akan dilakukan oleh FMP3D. Kedudukan MCW disini memfasilitasi kebutuhan apa saja yang sekiranya dibutuhkan
oleh anggota FMP3D. Kemudian warga sendiri yang akan menentukan tindak lanjut kegiatan selanjutnya.
Disepakati bahwa FMP3D akan melakukan pertemuan rutin setiap 2 bulan sekali sebagai sarana pendekatan
secara personal serta untuk menumbuhkan rasa memiliki untuk menjalankan organisasi. Selain itu, FMP3D di
tahun 2021 awal akan fokus terhadap isu kesehatan yaitu BPJS sembari melakukan sowan rutin ke warga-warga
jaringan lama MCW yang saat ini belum bisa aktif.

KONDISI JARINGAN WARGA

Kondisi jaringan warga di tahun 2020 ini mengalami berbagai macam kendala. Rencana
diawal tahun untuk sowan secara langsung ke warga-warga lama yang sekarang tidak aktif
menjadi tertunda karena pertemuan secara langsung harus dibatasi selama Covid-19 ini.
Sehingga mau tidak mau pertemuan harus dilakukan secara virtual melalui zoom atau
video call Whatsapp. Tidak aktifnya warga dampingan MCW yang lama tersebut membuat
proses pengorganisasian menjadi terganggu. Sedangkan untuk menciptakan aktor warga
yang baru pun juga memerlukan waktu yang tidak sedikit.

Beberapa kelompok warga diatas secara aktif didampingi oleh MCW. Dari beberapa
kelompok warga diatas, hanya Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Dasar (FMP3D)
dan Forum Buruh PT. Itic saja yang secara aktif dan terjadwal terdapat pertemuan
rutinnya. Meskipun tidak secara rutin forum warga diadakan secara terjadwal, namun MCW
masih sering mengadakan pertemuan untuk membahas proses advokasi sesuai isunya
masing-masing. Upaya untuk menyatukan berbagai macam kelompok warga tersebut juga
sudah diupayakan yang terakomodasi melalui sekolah rakyat yang di tahun 2020 ini baru
terselenggara satu kali.

PENGORGANISASIAN
RAKYAT DI MASA COVID-19

Pengorganisasian rakyat di masa covid ini mengurangi pertemuan yang dilakukan secara
langsung. Sebisa mungkin pertemuan dilakukan secara online atau jika harus dilakukan
pertemuan langsung maka jumlah orangnya dibatasi. Hal ini disebabkan karena peningkatan
persebaran virus covid-19 semakin merajalela di wilayah Malang Raya. Di awal Desember
saja, Kota Malang kembali menjadi zona merah Covid-19. Ini membuktikan bahwa kondisi di
Malang sedang tidak kondusif untuk mengumpulkan orang secara banyak. Bahkan rencana
pemerintah untuk membuka sektor pendidikan seperti sekolah atau kampus saja dibatalkan.
Ini menandakan bahwa pemerintah daerah belum memiliki sense of crisis dalam
menyelenggarakan kebijakan publik. Terbukti,disaat pandemi tidak dapat dipastikan akan
selesai sampai kapan, pemerintah daerah justru seolah putus asa dan lebih memilih akan
membuka sekolah-sekolah kembali. Pemerintah di Malang Raya tidak mempersiapkan
perangkat pendidikan yang mumpuni ketika siswa melakukan pembelajaran dari rumah.
MCW telah beberapakali melakukan pertemuan secara online dengan para warga untuk
membahas skema daan perencanaan kegiatan advokasi. Salah satunya adalah mengajak
Komite Sekolah dan FMP3D untuk mengawal pelaksanaan pendidikan di masa covid-19
termasuk implementasi kebijakan untuk memberikan siswa pulsa atau paket data selama
pembelajaran dalam jaringan. Kendala yang sering dialami adalah tidak semua warga bisa
mengoperasionalkan aplikasi pertemuan online (zoom, google meet, dll) secara baik sehingga
peserta yang ikutpun tidak terlalu banyak. Krisis kesehatan yang dalam perkembangannya
merambah hingga krisis ekonomi tersebut mau tidak mau juga berdampak terhadap
perekomian warga sehingga banyak dari warga jaringan MCW yang belum secara aktif
melakukan kerja-kerja advokasi.

Komite Sekolah Sebagai Agen Perubahan
Pendidikan
Merevitalisasi berarti berbuat untuk
menghidupkan atau menggiatkan kembali fungsi
Komite Sekolah sesuai kehendak ideal kita yang
secara legal formal tertera didalam undangundang.
Revitalisasi Komite Sekolah adalah proses atau
cara untuk mengembalikan peran vital Komite
Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk
mengetengahkan peran komite sekolah;
Pertama, Restrukturisasi. Memastikan bahwa
pemilihan anggota komite sekolah dilakukan
secara demokratis dan tidak boleh berasal
dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan
undang-undang
Kedua, Melakukan agenda peningkatan
kapasitas (Upgrading) kepada Komite Sekolah
secara rutin dan terukur. Cara alternatif yang
bisa dilakukan adalah dengan membuat
kebijakan di tingkat wilayah Kabupaten atau
Kota yang dikhususkan untuk agenda
peningkatan mutu Komite Sekolah
Ketiga, Tim independen pengawasan dana
BOS. Pihak sekolah dalam hal ini adalah
kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah
menjadi mitra kerja komite sekolah dan
secara struktural berada di luar keanggotaan
tim. Tim ini berfungsi untuk memonitoring
seberapa optimal penggunaan dana BOS yang
dialokasikan, Mengidentifikasi anggaran dan
memberikan masukan mengenai kekurangan.
Keempat. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap seluruh agenda revitalisasi komite
sekolah. Apalah artinya agenda revitalisasi
komite sekolah tanpa adanya monitoring dan
evaluasi yang terukur

Kampanye Anti Korupsi
Kampanye anti korupsi yang dilakukan oleh MCW
selama tahun 2020 ini berfokus pada akun media
sosial yang aktif seperti Instagram, Facebook dan
Website. Secara aktif media sosial tersebut di
manfaatkan untuk mengkampanyekan nilai-nilai
anti korupsi kepada masyarakat. Berbagai macam
informasi dan berita diolah dalam bentuk menarik
seperti poster untuk nantinya diapload secara
berkelanjutan melalui instagram dan facebook .
Jangkauan yang cukup luas tersebut memang
belum menyasar kepada seluruh masyarakat
Malang Raya. Namun lebih menyasar pada
generasi millennial yang berumur antara 15
sampai 30 tahun. Website MCW juga secara aktif
dimanfaatkan untuk mempublikasikan informasi
secara rutin seperti opini, pres rilis, berita, dll.
Tercatat aduan yang dilakukan secara online lebih
efektif menjangkau masyarakat yang ingin
menyampaikan
keluh
kesahnya
daripada
membuka pos aduan secara langsung di suatu
tempat tertentu.
Adanya grup-grup Whatsapp warga juga sangat
membantu upaya kampanye anti korupsi MCW.
sehingga setiap waktu MCW bisa aktif
memonitoring perkembangan para jaringan warga
MCW. Selain itu juga perkembangan kondisi
kebijakan publik di daerah mereka masingmasing. Berita sekaligus bisa diolah menjadi
bahan kampanye dan pendidikan publik untuk
masyarakat. Metode lain
yang konvensional
seperti membagikan selebaran-selebaran juga
masih
dilakukan
untuk
mempublikasikan
informasi-informasi
dengan
jangkauan
masyarakat yang tidak aktif di media sosial.

BANGUN KOALISI, PERKUAT PERLAWANAN RAKYAT

Ekspansi kapital dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dibawa rezim
jokowi terus dipercepat, pariwisata adalah salah satu platfom kebijakan ekonomi pasar
yang turut menyumbang konflik di daerah, Kota Batu adalah salah satu daerah yang
pembangunan pariwisata sarat kerusakan ekologis. Wahana Lingkungan (Walhi) Jatim dan
Nawakalam dalam risetnya telah mengungkapkan adanya penyusutan mata air di Kota
Batu. Dari total 111 mata air menyusut jadi 51 titik, dan kini yang konsisten hanya 28 titik.
Lebih lanjut IMAPALA Universitas Brawijaya (UB) Malang dalam penelusurannya terhadap
kondisi sumber mata air di Kota Batu mengungkapkan bahwa terdapat 17 titik mata air
tidak dilindungi dari total 51 yang eksisting. dari koran tempo.co Batu (12/04/2015), bahwa
“pada tahun 2003, jumlah petani di Batu masih sebanyak 19.326 rumah tangga, sedangkan
pada tahun 2013 berkurang menjadi 17.358. tidak hanya petani, luas lahan pertanian juga
turut menciut 11.5 persen. Pada tahun 2003 luas lahan mencapai 2.681 hektar, sepuluh
tahun kemudian menyusut dan tersisa 2.373 hektar. skema alih fungsi lahan pertanian
untuk kepentingan investasi telah terakomodir dalam skema Ranperda RTRW, ditambah
lagi

pasal

kemudahan

perizinan

dan

ancaman

lingkungan

hidup

dalam

kerangka

omnibuslaw begitu nyata adalah peringatan, bahwa degradari lingkungan dan alih fungsi
lahan di batu semakin tak terkendali kedepan maka upaya membangun koalisi masyarakat
sipil untuk mengawal kebijakan pembangunan yang syarat konflik menjadi hal yang penting
dan mendesak dilakukan. Bentuk kolasi ini secara ril dilihat dari keterlibatan MCW dalam
aliansi Gebrak Kasinan, dan Selamtankan Umbulan Ngenep. Kedua titik konflik yang
menjadi agenda advokasi bersama antara MCW, WALHI Jatim, Sindikat Aksata, Nawakalam
serta warga korban proyek, baik perumahan di Ngenep maupun proyek wisata di Kasinan.
MCW juga membangun koalisi dengan masyarakat sumberejo (Front Sumberejo) untuk
mengadvokasi dugaan konflik sumber mata air Njombok di sumberejo dengan proyek
Pemandian.

KEBIJAKAN PASAR DAN CERITA PERLAWANAN RAKYAT DAERAH

Ketahanan dan keseimbangan Sumber daya merupakan hal penting masyarakat seperti
mata air yang mengalami perubahan dalam dua dekade ini. Permasalahan air ini sudah
nyata bagi masyarakat Batu, kita dapat melihat banyak penurunan debit mata air di daerah
Bumiaji, Kota Batu. Bahkan hutan yang seharusnya menjadi daerah tangkapan sumber
mata air, kini juga telah mengalami perubahan fungsi menjadi lahan pertanian produktif
atau lahan wisata.Pembangunan yang massif mendorong adanya eksploitasi terhadap alam
yang ada Pada tahun 2012 Rayja hotel mendapat ijin mendirikan bangunan dari Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu.
Tidak berhenti disitu saja, pada tahun 2020 wana wisata outbond Alaska yang berada di
Alas Kasinan Desa Pesanggrahan juga menjadi konflik akibat adanya perubahan fungsi
kawasan hutan. Tidak menutup kemungkinan konflik-konflik sumber mata air di Kota Batu
akan
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lebih

banyak

lagi
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kota

tidak

mampu

mengontrol

pembangunan yang ada
Kondisi ini semakin ini nampaknya akan diperparah dengan kehadiran Ranperda RTRW.
Dalam konstruksi ranperda RTRW, terdapat skema pemabangunan industri wisata dan
hiburan skala makro yang mengharuskan adanya alih fungsi lahan pertanian dan
konservasi. buntut dari keserampangan Negara dalam menyelenggarakan tata kelola
lingkungan, selain itu Pembangunan PLTP di Kota Batu justru mengganti pemanfaatan
panas bumi menjadi kegiatan bukan pertambangan yang tertuang melalui Undang-Undang
tentang Panas Bumi No. 21/2014. PLTP secara teknis pun bersifat eksploitatif dan memiliki
dampak destruktif. PLTP membutuhkan lahan yang luas dan panas bumi serta air dalam
skala besar untuk dapat memproduksi listrik.Keserampangan ini ditutupi Negara dengan
narasi pembangunan PLTP itu ramah lingkungan dan dapat mencukupi kebutuhan listrik
masyarakat PLTP Arjuno-Welirang ini justru hadir untuk mendukung korporasi yang
bergerak di bidang pariwisata di Kota Batu karena membutuhkan listrik dalam skala besar,
kebermanfaat PLTP tersebut bukan masyarakat apalagi petani.
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Mata

air

Kasinan

Pesanggrahan.

melayani

Berdasarkan

Desa

kesaksian
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merasakan berkurangnya debit air yang
dapat mereka manfaatkan
Hutan Kasinan ini merupakan Kawasan
Hutan

Lindung

yang

di

kanan

kirinya

adalah tebing dengan kemiringan ±45°
dan

berada

Panderman.

di
Menjadu

kawasan

gunung

pertanyaan

jika

wisata yang akan menarik banyak orang
berkunjung berada di tengah wilayah yang
rawan terjadi longsor, keselamatan nyawa
harus menjadi prioritas utama.

Sebagai kawasan yang terdapat mata air
dan

digunakan

untuk

pemenuhan

kebutuhan bagi desa pesanggrahan, hutan
kasinan merupakan kawasan sekitar mata
air

yang

termasuk

pada

ketentuan

kawasan perlindungan setempat dan tidak
boleh dialih fungsikan(perda 7/11 kota
batu pasal 34 ayat (1).
hutan kasinan merupakan daerah resapan
air yang memberikan perlindungan pada
kawasan bawahannya.
lemahnya

penegakan

aturan

perizinan

oleh Pemkot Batu juga menjadi alasan
kuat bagi rakyat kasinan beserta aliansi
menggencarkan

perlawannnya.

Sebelumnya, reklaim dilakukan dengan
cara festival menanam pohon di area
konflik oleh warga kasinan sebagai bentuk
perlawanan terhadap wisata alaska.

Agenda ini merupakan inisiatif dari warga
sekitar,

selain

pembangkangan,
pemulihan

sebagai
juga

terhadap

bentuk

sebagai

upaya

kerusakan

akibat

pembangunan fasilitas wisata semi permanen
oleh pihak pengembang. Protes itu terus
berlangsung

hingga

pada

tanggal

24

september 2020. Puncak dari perlawanan
rakyat

kasinan

adalah

aksi

demonstrasi

bersama aliansi Gerakan Bersama Rakyat
Kasinan (GEBRAK) di depan balaikota Among
Tani. Tuntutan GEBRAK untuk penghentian
dan penutupan pembangunan wisata alaska
pada akhirnya diterima dan ditindak lanjuti
dengan

rekomendasi

pembangunan
lindung kasinan

wisata

pengehentian

alaskan

di

hutan

Front Sumberejo: Mereka Yang Berani
Mengambil Resiko
Konflik ini bermula dari kehadiran pembangunan
wisata pemandian yang berdiri persi di atas
sumber

Njombok,

sebuah

sumber

yang

digunakan oleh warga sekitar untuk kepentingan
mandi,

dan

keberadaan

irigasi

persawahan.

pemandian

itu

Singkatnya,

selain

melanggar

sejumlah peraturan perundang-undang tentang
perlingdungan

sumber

mata

air

dan

area

konservasi, juga tidak mengantongi izin sebagai
syarat

pembangunan.

Meskipun

belum

ada

dampak yang memadai, namun aliran irigasi
untuk

persawahan

di

area

pembangunan,

beberapa diantaranya sudah mulai berkurang.
Kondisi

demikian

menyulut

amarah

dari

beberapa warga yang peduli terhadap sumber
dan lingkungan hidup di desa sumberejo

Sebagai konsekuensi keterlibatan mereka dalam perjuangan ini, mereka semakin dibenci
dan terasingkan secara sosiologis di masyarakat sekitar, terutama oleh perangkat desa
yang meresa terancam dengan aktivitas mereka. Upaya pengasingan itu mulai memuncak
ketika beberapa dari anggot front sumberejo bersama MCW mengadvokasi konflik tsb.
Tepat pada 17 November 2020, Front Sumberejo dan MCW melakukan konferensi pers di
deban balai among tani, mereka dikepung oleh kelompok masyarakat pro pembangunan
pemandian

yang

ditengarai

digerakkan

oleh

perangkat

desa.

Kelompok

ini

mempermasalahkan agenda konpres yang dilakukan, mereka berdalih bahwa pembangunan
pemandian adalah untuk kesejahteraan rakyat, meski meraka menyadari bahwa bangunan
itu tidak mengantongi izin. Dalam situasi yang mendesak seperti itu, dengan terpaksa front
sumberjo membuat dan menandatangai pernyataan tersebut. Hal itu dilakukan sekedar
untuk meredam situasi yang kian menegang itu.
Ancaman dan bentuk
beberapa

dari

intimidasi

anggota

front

lainnya masih terus berlanjut pasca hari itu, dimana,
mendapat

teror

dan

ancaman

dari

kelompok

pro

pembangunan yang dipimpin oleh seorang perangkat desa. kondisi ini menjadi dalih
pemkot batu mendiamkan dan mengabaikan konflik, bahkan DPRD turut mendelegitimasi
perjuangan front sumberejo dengan memframing sebai issu politis.

Warga Ngenep Sedang Melawan
Proyek pembangunan Taman Tirta telah
menyebabkan rusaknya fungsi ekologis di
Kawasan
Umbulan
Ngenep.
Proyek
pembangunan Perumahan Taman Tirta yang
hanya berjarak kurang dari 6 meter dari
sumber Umbulan tentu menjadi proyek yang
harus
ditolak
warga.
Secara
yuridis,
pembangunan perumahan tersebut telah
menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.
pembangunan mulai berjalan pada agustus
2020. Pembangunan mulai dilaksanakan tanpa
ada izin dari warga desa Ngenep yang akan
terdampak
langsung
dari
adanya
pembangunan Perumahan Taman Tirta.
Hingga
pada
November
2020
pihak
pengembang juga belum mengantongi ijin
pembangunan serta AMDAL
Perlu diketahui bahwa, keberadaan proyek
perumahan taman tirta sangat dekat dengan
sumber mata air Umbulan, saat ini Air yang
ada di area Umbul Ngenep kerap tercampuri
material longsoran tanah ketika hujan deras
menerpa wilayah itu. Akibatnya, air di area
Umbul Ngenep seketika menjadi coklat keruh.
Oleh
karenanya,
untuk
menyelamatkan
kehidupan (umbulan) mereka perlu melawan.
Keberadaan proyek taman tirta telah menyulut
api, dimulai dari aksi protes wagra terdampak
hingga
penguatan
perlawanan
dengan
menggalang solidaritas masyarakat sipil.
Tepatnya pada tanggal 3, Oktober 2020,
pertemuan itu menghasilakan beberapa
kesepakatan, salah satunnya adalah aktivitas
pembangunan dihentikan sementara hingga
izinnya keluar. Sayangnya, kesepakatan itu
tidak ditindaklanjuti oleh pihak taman tirta.

pada 4 Oktober 2020 Ada temuan situs
purbakala pada lokasi pembangunan
perumahan yang berarti Sumber Mata Air
Umbulan tidak hanya sumber mata air tapi
juga bagian dari situs cagar budaya.
Sayangnya Respon dari pihak pemerintah
tak kunjung diperoleh, Sementara dampak
kerusakan semakin dirasakan.
Warga juga tidak berdaya menghentikan
pembangunan karena dibenturkan dengan
sesama warga dari kelompok lain dalam
satu desa dalam bentuk “premanisme”
desa. Pada 7 Oktober 2020 Ada kunjungan
dari pihak DPRD dari Komisi III namun
sayangnya tidak ada tindak lanjut hingga
saat ini.

Tidak menunggu lama, pada 16 Oktober 2020, Alinasi ini mengirimkan Surat Rekomendasi dan
Pernyataan Sikap Penolakan terhadap Pembangunan Taman tirta di Sumber air Umbulan Ngenep
kepada Pemda Kab Malang.
Keteguhan aliansi warga ngenep dalam perjuangan melawan taman tirta juga terdokumentasi
melalui sejumlah agenda pendidikan dan kampanye tolak Perumahan, hal ini dilakukan dengan
Nobar dan jagongan, pertemuan-pertemuan aliansi, serta pemasangan media (bener) penolakan di
beberapa titik strategis,
Sebagai penutup cerita singkat perlawanan ini, bahwa rakyat adalah subjek perlawanan yang kokoh.
Dan itu dipegang sebagai prinsip solidaritas aliansi masyarakat selamatkan umbulan ngenep. Akan
terus melawan hingga menang, sebab perjuangan ini untuk masa depan anak cucu. Mereka
“mewarisi Mata Air, Bukan Air Mata”.
berikut adalah beberapa poin tuntutan dari konsolidasi masyarakat sipil:
Berdasarkan Pasal 28 H dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup dan
sumber daya alam bukan saja merupakan salah satu modal pembangunan nasional, melainkan juga sebagai
sistem penyangga kehidupan, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.Pasal 8 Undang-undang
No.17 Tahun 2019 Sumber Daya Air yang menyebutkan bahwa penggunaan hak atas air digunakan sebesar besarannya untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu,
pembangunan yang dilakukan harus berdasarakan atas kearifan dan bijaksana untuk kemakmuraan rakyat
yang adil dan merata di Kota Batu dan mempertimbangkan dan keselamatan ekosistem demi keberlanjutan
untuk genarasi selanjutnya.
Bahwa Kebijakan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya Air haruslah berdasarkan atas
Prinsip transapransi, akuntabilitas dalam pelaksanaanya harus Konsisten terhadap ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Memperkuat instrumen Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Kota Batu mengenai Perencanaan dan
Pemanfaatan Sumber Daya Air yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung dengan pendekatan
desentralisasi, redestribusi akses, dan pembangunan berbasis ekoregion yang sensitif terhadap resiko
bencana.
Tanggungjawab Pemerintah (State Responsibility) sebagai pemangku Kewajiban (Duty Holder) dalam
pemeuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Melakukan Pemulihan terhadap Kerusakan
Lingkungan Hidup
Mengajak seluruh Masyarakat Pro Hak Asasi Manusia dan Demokrasi untuk bersama-sama membangun
Konsolidasi Masyarakat Sipil dalam memwujudkan dan mempertahankan Kedaulatan dan Keseimbangan
Ekologi.

KEBIJAKAN PASAR DAN CERITA PERLAWANAN RAKYAT DAERAH

Sepuluh desember merupakan peringatan hari HAM Internasional, menjadi momentum yang tepat
untuk merefleksikan komitmen dan kerja negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi HAM.
Keterlibatan negara dalam pelanggengan pelanggaran HAM belakangan semakin tak terhindari,
terutama berkaitan dengan sejumlah kebiajakan pro pasar nan kontroversi.
Perlawanan rakyat sipil terhadap kebijakan anti rakyat itu disambut dengan sejumlah tindakan
kekerasan yang berujung jatuhnya korban. pemantauan yang dilakukan oleh Amnesty International
Indonesia mendokumentasikan setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi
tersebut. Amnesty juga mencatat sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. Berdasarkan laporan
dari tim advokasi gabungan, sebanyak 301 dari mereka ditahan dengan jangka waktu yang berbedabeda, termasuk 18 jurnalis, yang kini telah dibebaskan. Kondisi ini memperlihatkan kekerasan HAM di
aras demokrasi kian memprihatinkan.
Bentuk lain dari pelanggaran Ham oleh negara berkaitan dengan perampasan, penggusuran atas
nama pembangunan dan infrastrukur. rakyat korban perampasan dan penggusurusan juga akan
kehilangan hak perlindungan, hak hidup aman dan kebahagiaan. Dalam konteks ini, kasus taman sari,
petani kendeng, petani Pekel dan sejumlah bentuk kejahatan negara di sektor sumber daya alam
lainnya adalah contohnya. Di kota Batu, bentuk kebijakan yang sarat perampasan itu telah melahirkan
dampak degradasi sumber mata air serta pengurangan jumlah lahan pertanian dalam rentan waktu
yang sangat singkat.
Wahana Lingkungan (Walhi) Jatim dan Nawakalam dalam risetnya telah mengungkapkan adanya
penyusutan mata air di Kota Batu. Dari total 111 mata air menyusut jadi 51 titik, dan kini yang
konsisten hanya 28 titik. Lebih lanjut IMAPALA Universitas Brawijaya (UB) Malang dalam
penelusurannya terhadap kondisi sumber mata air di Kota Batu mengungkapkan bahwa terdapat 17
titik mata air tidak dilindungi dari total 51 yang eksisting.
Dasar argumentasi inilah mengapa konsolidasi masyarakat sipil Kota batu penting di
lakukan. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk mempertemukan kelompok peduli sumber
mata air. Mereka adalah orang-rang yang terlibat langsung dalam perjuangan melawan
kebijakan parisata dan perumahan. Seperti halnya Rakyat kasinan, Warga Sumberejo,
warga Ngenep dan Nawakalam. Sementara organisasi masyarakat sipil yang hadir adalah
MCW, WALHI Jatim dan Sindikat Aksata.

PENUTUP
pertama, tidak ada pertentangan yang inheren antara
demokrasi dan korupsi, demikian juga oligarki dengan
demokrasi yang kian hari makin erat pertaliannya.
Demokarasi semula dipercaya mampu memangkas atau
sekedar meminimalisir praktik oligakir dan korupsi justru
dibajak sedemikian rupa oleh segelintir penguasa demi
kepentingan akumulasi. politik demokrasi semakin
oligarkis dan korup.
Kedua, sistem birokrasi diaras demokrasi oligarki kian
tertutup.
Salurandemokrasi
semakin
tersumbat,
informasi dan dokumen publik sulit diakses, terlebih
selama masa pandemi. Polemik undang-undang cipta
kerja, anggaran bansos Covid-19, data dan informasi
penangan covid-19, penyaluran bansos yang tidak
transparan dan akuntabel beserta sejumlah problem
kebijakan lainnya yang tidak pro kepentingan rakyat
adalah bentuknya.
Ketiga, selama periode pandemi covid-19, pemerintah
daerah Malang Raya sangat tertutup dengan dokumen
dan informasi publiknya. Chek an balance antara
pemerintah dan DPRD tidak berjalan. Sebagai
konsekuensi atas kebijakan negara (UU Nomor 1 tahun
2020), otoritas pemerintah daerah dalam mengelola
kebijakan anggaran sulit dikontrol.
Ke-empat. Kondisi keterbukaan anggaran dan informsi
publik yang buruk juga berimplikasi terhadap beragam
dugaan penyelewengan anggaran, bansos dan
penanganan kesehatan bagi warga di daerah. Dugaan itu
terkonfirmasi dari kasus korupsi bansos oleh Kemensos.
Kelima, represifitas negara terhadap rakyat sipil
semakin gencar. Pandemi menjadi dalih pembenaran
atas tindakan Penangkapan, penyeretan dan pemukulan
brutal aparat kepolisian terhadap rakyat sipil sepanjang
aksi tolak omnibslaw menjadi bukti negara semakin
otoriter. beberapa hal ini selain sebagai faktor penyebab
korupsi masih mengakar, juga menjadi bukti demokrasi
telah dibajak oligarki.

SENIN, 28 DESEMBER 2020
Laporan Akhir Tahun Malang Corruption
Watch (MCW)

