


VIRUS DAN KRISIS KEBERPIHAKAN
 Wabah, sebagaimana dalam sejarahnya selalu muncul dan berkembangan melalui aktivitas so-
cial manusia, terutama aktivitas ekonomi dan politik dibawah hukum pasar kapitalisme. Keterhubun-
gan ekonomi dan politik dengan sebuah wabah diberbagai belahan dunia dapat dilacak dari sejah 
pembentukannya. Dalam kasus wabah Kematian Hitam (black death) pada abad ke 14, penyebarann-
ya difasilitasi melalui aktivitas perdagangan. Dalam kasus Flu Spanyol (Influenza spanyol: 1918-1920), 
aktivitas perang memfasilitasi penyebaran wabah. Dalam kasus SARS (2002-akhir 2003), aktivitas 
wisata dan perjalanan bisnis antar-negara memfasilitasi penyebaran wabah. Begitu pula lompatan 
patogen penyebab wabah dari hewan ke manusia juga difasilitasi oleh aktivitas ekonomi manusia. 
Dalam kasus wabah Kematian Hitam, lompatan bakteri Yersinia pestis dari marmut ke manusia di-
fasilitasi oleh aktivitas bisnis kulit marmut. Dalam kasus SARS, lompatan virus corona dari hewan ke 
manusia difasilitasi oleh aktivitas bisnis makanan dari hewan langka atau eksotis (Husein, 2021). Den-
gan demikian, baik perang, perdagangan, aktivitas wisata serta pembaharuan ekonomi dari hewan 
langkah menjadi komodistas konsumtif mewah bagi kelas social tertentu menunjukan suatu aktifitas 
ekonomi-politik dengan watak pencarian laba. Kapitalisme.
 Sebagi bentuk dari pembaharuan ekonomi yang berwatak kapitalistik―membuka diri terh-
adap investasi asing, privatisasi, dekolektivisasi di pedesaan, dlsb. Di sisi persediaan, terdapat jar-
ingan bisnis hewan eksotis yang berwatak global dan beroperasi dengan logika pencarian laba. Wa-
bah COVID-19, dengan demikian, adalah produk kapitalisme, (Husein: 2021). Mendaratnya wabah 
covid-19 di Indonesia juga tidak terlepas dari aktivitas ekonomi politik yang terhubung melalui se-
jumlah proyek dan investasi, terutama perjalanan bisnis dalam dan luar negeri. Terlepas dari mana 
sumber utama virus ini bermula, namun yang pasti bahwa perpindahan pathogen dari hewan liar 
dan kemudian menginfeksi manusia menjadi hal yang sulit dihindari bersamaan dengan penggalakan 
investasi di sector sumberdaya alam skala luas sebagaimana yang telah dan sedang kita saksikan.
Corona Virus VS Virus Korupsi.
 Seperti halnya corona virus, pembentukan dan perkembangan virus korupsi juga di fasilitasi 
oleh aktivitas ekonomi-politik berwatak kapitalistik. Berorientasi pada penumpukan laba, kapitalisme 
memaksa para kapitalis bersaing dalam kompetisi pasar. Dengan demikian, para kapitalis menggu-
nakan cara-cara korup untuk bertahan dalam persaingan pasar. Meski bukan satu-satunya cara, na-
mun keterhubungan antara para pebisni dengan politisi dalam kaitannya dengan legalitas bisnis di 
berbagai Negara membutuhkan peran penguasa politik guna melangsungkan agenda ekonominya. 
Demikian sebaliknya, untuk menjadi penguasa politik membutuhkan peran ekonomi melalui para 
pebisnis. Hubung-hubungan mutualis seperti ini syarat dengan korupsi. Paling tidak, kemudahan 
izin, pembiaran terhadap tunggakan pajak bagi pengusaha, kerusakan lingkungan, kebakaran akibat 
aktifitas industry hingga kriminalisasi terhadap buruh dan aktivis dalam rantai ekonomi bisnis men-
jadi konsekuensi sebagaimana lazim kita saksikan akhir-akhir ini.
 Dilain sisi, hubungan ekonomi dan politik yang kapitalistik semacam ini, memaksa Negara 
menempatkan setinggi-tingginya kepentingan investasi di atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat. 
Dengan alasan semacam ini, Negara, melalui apparatus birokrat-polik melakukan berbagai forma-
si kebijakan untuk menyesuaikan kepentingan kelompok pebisnis meski kebijakan itu merugikan 
rakyak dan dalam situasi krisis sekalipun. Dengan kata lain, beberpa bulan setelah covid-19 mendarat 
di Indonesia dan penetapan status darurat bencana non alam di umumkan, para politisi mengeluar-
kan undang-undang omnibuslaw yang secara substansi begitu menguntungkan kelompok pebisnis; 
kelonggaran investasi pada beberapa sector terus terjadi. Dari promosi pariwisata hingga proyek-
proyek perkotaan terus berlangsung. Sementara kebijakan perlindungan social berupa bansos diko-
rupsi oleh seorang meteri berserta klompotan politisi pemburu rente. Di lain pihak, para penyidik 
kasus ini justru di singkirkan dari gedung KPK dengan istrumen TWK.  Kebijakan pembatasan social 
itupun tak berlangsung lama. Hingga pada periode kedua merebaknya virus corona dengan jumlah 
kasus yang begitu tinggi, pemerintah masih saja tak beranjak dari kebobrokannya dalam menangani 
virus.
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Bermutasi.
 Wabah ini dikabarkan telah bermutasi menjadi beberapa varian. Salah satu varian den-
gan tingkat resiko cukup tinggi adalah varian deldat. Sebagaimana dikabarkan, bahwa virus je-
nis ini dapat bertahan beberapa saat di udara sehingga potensi penyebarannya jauh lebih cepat 
dari sebelumnya. Bahkan, seseorang dapat terpapar virus hanya berpas-pasan dengan seseo-
rang lainnya yang positif. Hal ini pun terbukti dari lonjakan kasus di berbagai Negara termasuk 
di Indonesia beberapa bulan terakhir. WHO, per 26, Juli Mengabarkan jumlah kasus di 223 neg-
ara terkonfirmasi mencapai 194, 080.019 juta jiwa, dan yang meninggal sebanyak 4.162.304 
juta jiwa. Masih dari sumber yang sama, dilaporkan jumlah Kasus positif di Indonesia mencapai 
3.194.733 Juta Jiwa. Jumlah pasien yang dikabarkan sembuh sebanyak 2.549.692 juta jiwa, se-
mentara yang meninggal sebanyak 84.766 juta jiwa. Meski demikian, system pendataan kasus 
kovid-19 di Indonesia rentan bermasalah sehingga bisa jadi data yang dilaporkan jauh lebih 
sedikit daripada kenyataannya.
 Kota malang, berdasarkan data satgas covid-19, hingga per 22 juli, total kasus terkon-
firmasi positif sebanyak 10.168 orang. Dari jumlah tesebut, 2967 kasus dalam pantauan, 6733 
dinyatakan sembuh dan yang meninggal sebanyak 738 orang. Sementara untuk suspek seban-
yak 8734 kasus, masing diantaranya: isolasi rumah 352 kasus, isolasi RS 287 kasus, discarded 
7951 kasus, dan probale meninggal 144 kasus. Selain itu, grafik pemantauan kasus positif dan 
suspek pun cenderung meninggi, belum landai apalagi menurun. Demikian halnya peta perseb-
aran yang memperlihatkan kota malang dalam zona merah menuju hitam, belum orange apala-
gi hijau. 
 Data di atas memperlihatkan betapa ketidaksigap pemerintah menghadapi wabah. kebi-
jakan pemerintah tak ubahnya virus yang bermutasi dari satu varian menjadi beberapa varian. 
Dari PSBB menjadi PPKM, sekarng PPKM berlevel. Yang secara substansi begitu diskriminatif, 
juga kontradiksi. Memaksa warga Negara mengurangi, bahkan menghentikan aktifitas socialn-
ya tanpa terlebih dahulu menjamin kebutuhan dasarnya. Yang terjadi, bansos baru di gelontor-
kan dua minggu setelah PPKM darurat berlangsung.. Demikian halnya di Malang Raya, Pemkot 
Malang baru menyalurkan bantuan dilakukan pada minggu kedua PPKM, Kabupaten malang 
baru akan di akhir pemberlakuan PPKM darurat/diawal PPKM berlevel, sementar kota batu, 
penyaluran tahap 5 dan 6 baru berlangsung per 22 juli kemarin. Keterlambatan jaminan social 
yang juga diperparah oleh berbagai tindakan sewenang-wenang aparat terhadap warga Negara 
di berbagai daerah kian memperburuk situasi krisis hari ini.
 Pada akhirnya, rakyat dihadapkan pada dua situasi sekaligus: Krisis pandemi yang ber-
dampak terhadap krisis ekonomi,politik, ancaman kenyaman, kesehatan dan keselamatan war-
ga atas sebuah wabah, dan juga Krisis Keberpihakan yang ditandai dengan sejumlah polemik 
kebijakan yang merugikan rakyat, minimnya ketersediaan alat dan fasilitas kesehatan, problem 
pendataan yang sarat manipulative hingga pemburuan rente melalui sejumla pengadaan sela-
ma krisis berlangsung. Kedua hal ini sama-sama disebabkan oleh sintem pasar sebagaimana 
kita imani hari ini. Kapitalisme!
 Sebagi penutup, Laporan ini memuat enam poin besar, masing-masing dengan sub pem-
bahasannya yang kami rangkum dari kerja-kerja monitoring, advokasi, riset dan pendidikan 
public di malang Raya selama kurang lebih 6 bulan belakangan. Bagian pertma laporan ini ten-
tang potret korupsi jawa timur; bagian Kedua, tentang monitoring hukum dan peradilan; ba-
gian ketiga, Monitoring Anggaran Publik; Bagian Keempat tentang monitoring pelayanan public 
dasar; bagian kelima tentang jaringan dan solidaritas, serta bagian terakhir penutup.

Malang, 28, Juli 2021

Koordinator MCW, Atha Nursasi
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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 pem-
    bentukan 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 ad-
     vokasi 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 infor-
    masi dan advokasi publik.
5. Terkonsolidasinya partisipasi aktif publik dan jaringan Organisasi Anti Korupsi untuk melaku-
    kan pendidikan dan kampanye publik dalam upaya melakukan pencegahan korupsi di sektor- 
    pelayanan publik, politik, dan hukum dan peradilan
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 Potensi kesalahan pengelolaan keuan-
gan daerah telah diatur melalui Permendagri 
Nomor 4 tahun 2008 terkait sistem pengen-
dalian intern yang berfungsi untuk member-
ikan keyakinan memadai untuk pencapaian 
keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, 
dan efisiensi serta kepatuhan terhadap hukum 
dan peraturan yang berlaku. Untuk melaku-
kan pengujian dan laporan hasil pemerksa-
naan sistem pengendalian intern pemerintah, 
UU Nomor 15 tahun 2004 mengamanahkan 
Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan 
pemeriksaan tersebut. 
 Pada umumnya kelemahan SPI terjadi 
karena pejabat/pelaksana yang bertanggung-
jawab kurang cermat dalam melakukan per-
encanaan dan pelaksana tugas. Akibatnya, be-
berapa temuan seprti: kesalahan pencatatan 
dan penganggaran daerah, belum optimalnya 
pengelolaan aset, sistem akuntansi, hingga 
belum ada ketentuan terkait kebijakan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setem-
pat, menjadi sulit dihindari. 
 Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan 

juga mengungkapkan ketidakpatuhan terh-
adap ketentuan perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan 
penerimaan, hingga yang lebih spesifik yak-
ni kekurangan volume pada pelaksanaan pa-
ket pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 
2021, Malang Corruption Watch melakukan 
riset korupsi Jawa Timur, terutama di Malang 
raya untuk melihat potensi kerugian negara 
pada LHP BPK Tahun 2019. Setidaknya, ter-
dapat dua sector yang menjadi temuan dalam 
riset ini yakni Problem pengendalian Internal 
dan proyek pembangunan infrastruktur mas-
ing-masing dengan potensi kerugiannya.
I. Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian Internal Pemerintah Daerah se-
Malang Raya masih tergolong katerogi masih 
buruk dan minim tanggung jawab. Hasil audit 
BPK Tahun Anggaran (TA) 2019 menyebut 
bebrapa temuan dalam Sistem Pengendalian 
Internal pada Pemerintah Daerah se-Malang 
Raya yang mengakibatkan potensi kerugian 
keuangan Negara. berikut grafiknya.

 Kota malang menduduki puncak teratas 
dengan 16 temuan problem pengendalian inter-
nal, disusul kota batu dengan 7 temuan dan kabu-
paten malang sebanyak 6 temuan. Jika ditotal, po-
tensi pendapatan asli daerah yang tidak terserap 
secara optimal akibat lemahnya pengendalian 
internal adalah, kota Malang sebesar Rp 512.341 
M yang bersumber dari sejumlah sector seperti 
pajak, retribusi, retribusi pelayanan persampah-
an, retribusi pasar dst, di luar nilai total asset per 
desember 2019  sebesar Rp5.004 T. jika di total 
maka nilai potensi kerugian mencapai Rp5.511 
T. Kota Batu sebesar Rp4.264 M yang bersumber 

dari biaya jaminan pembongkaran reklame, pe-
nataan penerbitan izin, retribusi penjualan benih 
ikan, dst,   diluar nilai asset per desember 2019 se-
besar Rp1.564 T. sehingga jika di total maka me-
nembus angka Rp1.568 T. sementara Kabupaten 
Malang sebesar Rp48.808 M. jumlah ini belum 
termasuk total nilai asset tetap sebesar Rp6.404 T 
dan nilai pembukaan rekening tidak berdasarkan 
SK pada beberapa dinas yang belum diketahui 
nilainya atau masih dalam rekening. Kondisi de-
mikian sekaligus berdampak terhadap munculn-
ya potensi kerugian keuangan Negara/daerah.

Potret kerugian keuangan negara atas laporan BPK 2019 
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2.  Pengadaan Barang dan Jasa.
 Seperti halnya pengendalian internal, 
Pengadaan barang dan jasa juga tak luput dari 
berbagai problem. Setidakntya, terdapat dua 
masalah pokok yang sering menjadi temuan 
BPK. Problem tersebut diantaranya: kekuran-

gan volume dan kelebihan pembayaran den-
gan nlai potensi kerugian yang cukup tinggi. 
Berdasarkan kajian atas laporan BPK Jawa 
timur tahun 2019, khususnya di Malang Raya 
ditemukan bahwa:

 Pemerintah Kabupaten Malang mer-
upakan daerah dengan nilai potensi kerugian 
keuangan Negara mencapai Rp 1.239 M dari 
21 paket proyek pekerjaan. 19 paket mer-
upakan temuan kekurangan volume, sedang-
kan 2 lainnya merupakan temuan kelebehan 
pembayaran. disusul kota malang dengan 
potensi kerugian 753.321 Juta dari 15 paket 
yang terdiri dari 3 paket pekerjaan pada dinas 
perdagangan dan RSUD serta 15 paket pada 
dinas PUPR. dan kota batu dengan 8 temuan 

kekurangan volume pada proyek infrastruk-
tur senilai 223.347 Juta: 2 paket terjadi pada 
DPKP dan dinas kesehatan, sementara 6 paket 
kekurangan volume lainnya tersebar di DPKP, 
DPUPR dan dinas pertanian. Selain Kekuaran-
gan volume dan kelebihan pembayaran, keter-
lambatan pembayaran denda atas kekurangan 
volume pada setiap proyek juga merupakan 
modus penyebab terjadinya potensi kerugian 
keuangan Negara/daerah.

Korupsi kepala daerah dan pembentukan rantai korupsi di Lingkungan 
Birokrasi

 Fenomena rezim Oligarki dalam struk-
tur pemerintahan menjadi perhatian banyak 
kalangan, terlebih keterlibatan pengusaha 
dalam sejumlah kasus kepala daerah menjadi 
temuan yang kas untuk melacak perkemban-
gan pembentukan situs oligarki di berbagai 
daerah. Persengkongkolan antara Elit politik 
dengan kaum pemodal (borjuis) yang me-
manfaatkan sumber daya kekuasaannya un-
tuk menjalankan agenda korup demi kepent-
ingan mereka sendiri, kini begitu mewabah 
dan hampir bisa dijumpai di berbagai daerah 
seiring dibukanya kran desentralisasi di Era 
reformasi, termasuk di Malang Raya. Hubun-
gan mutualis korup seperti ini memungkinkan 
terjadinya pembentukan simpul-simpul ko-
rupsi yang terhubung secara langsung melalui 
program-program pembangunan yang di-

fasilitasi oleh para pimpinan birokrasi. Dalam 
konteks ini, hasil penelusuran atas korupsi 
tiga kepala daerah di Malang raya pada doku-
men persidangan maupun dokumen LHP BPK 
ditemukan bahwa:
Kota batu
 Pertama, dalam BAP Nomor 76, Bah-
wa pada saat rapat pada bulan april atau mei 
tahun 2017, rapat tersebut dipimpin oleh Wa-
likota Batu yang dihadiri oleh swasta inisial Y, 
Fhilipus djap, Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan SDM dengan agenda mem-
bahas pembagian fee dengan perhitungan - 
7-10% (tergantung bobot pekerjaan) untuk 
Walikota, 2,5% untuk SKPD. Adapun para 
Kepala Dinas yang saya ketahui pernah di-
jelaskan tentang pola pembagian fee tersebut 
antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala 
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Dinas Pekerjaan Umum.
 Kedua, Kesaksian ES didalam persi-
dangan yang tertuang dalam BAP Nomor 44 
dalam tambahan kesaksiannya mencerita-
kan bahwa ES pernah diperintahkan oleh ER 
untuk menggagalkan pemenang lelang pen-
gadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota 
Batu. Sedangkan beberapa proyek yang minta 
digagalkan ini, menerut kesaksian Kepala di-
nas PUPR AA bahwa pemenang lelang telah 
mengumpulkan Fee proyek yang digunakan 
untuk proses pemenangan (Dana Kampanye) 
DR pada proses pilkada tahun 2017 di Kota 
Batu melalui proyek Dinas PUPR antara lain :
“Peningkatan Ruas Jalan Batu – Selekta (Lan-
jutan) (Ruas A-Z) nilai Pagu 1.504.164. 000, 
harga penawaran 1.444.671. 000 pemenang 
CV. DPM; Peningkatan Ruas Jalan Wukir (Ruas 
A- Z) Nilai pagu 2.804.101. 000 2.742.817. 000 
PT. NP; Peningkatan Ruas Jalan Beji – Toron-
grejo (Ruas A-Z) nilai pagu 1.454.553.000, nilai 
penawaran 1.386.072. 000 pemenang CV. P; 
Peningkatan Ruas Jalan M. Sahar (Ruas A- Z) 
Nilai Pagu 1.753.176. 000, Nilai penawaran 
1.682.367. 000, dimenangkan oleh CV. PB; Pe-
meliharaan Ruas Jalan Batu-Junrejo, Nilai 
Pagu 1.073.650.000,nilai penawaran sebesar 
1.039.473.000 yang dimenangkan oleh CV. 
PP; Pemeliharaan Ruas Jalan Torongrejo-Mo-
jorejo nilai pagu 2.146.404.000, dengan nilai 
penawaran 2.050.325.000, pemenang CV.TK; 
Pemeliharaan Ruas Jalan Sidomulyo-Bumiaji, 
Nilai Pagu sebesar 671.489.000, dengan nilai 
penawaran 656.737.000. pemenang DT; Peme-
liharaan Rehabilitasi Jalan Gunung Sari Brau 
(DBHCHT) sebesar 950.000.000, nilai pen-
awaran 930.543.000. pemenang AS”.
 Ketiga, terdapat dugaan ijon politik 
berupa uang sebesar 5 M dari Y untuk pem-
biayaan politik DR dan pada tahun pertam 
(2017) kepemimpinan DR, Y memenangkan 
sejumlah paket pekerjaan diantaranya:
“Pembangunan Pasar Besar Kota Batu Tahap 
Pertama, dengan pagu 9.080.000.000 dengan 
nilai penawaran 8.872,662.000 dengan pe-
menang PT.CKMT; Renovasi Rumah Dinas Wa-
likota dengan pagu 4.930.000. 000, nilai pen-
awaran 4.333.603.0 00, pemenang PT. CKMT; 
Pembangunan Hanggar/G arasi Pemadam 
Kebakaran, dengan pagu 1.100.000. 000,nilai 

penawaran 1.086.571.200; Pembangunan Food 
Court Kaki Lima Depan Ganesha, dengan pagu 
1.425.600. 000, nilai penawaran 1.352.649.0 
00, pemenang CV MB; Belabja Modal Pera-
latan dan Mesin –Pengadaan Peralatan Jarin-
gan, dengan pagu 2.920.000.000 dengan nilai 
penawaran 2.875.350.000 dengan pemenang 
PT CKMT; Pengadaan Mesin Pemilah dan Pen-
golah Sampah, dengan Pagu 15.000.00 0.000, 
paket dikembalikan ke PPK untuk Purchasing”. 
Kota Malang.
 P-APBD tahun 2015 terdapat kasus 
korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota 
Malang, Kepala Dinas PUPPB, Sekretaris Kota 
Malang dan 41 anggota DPRD Kota Malang di-
mana dalam persidangan terungkap fakta-fak-
ta baru tentang adanya beberapa dugaan ka-
sus korupsi yang dilakukan oleh legislatif dan 
eksekutif.
 Pertama, pembangunan Tempat Pem-
buagan Akhir (TPA) yang dalam persidangan 
di istilahkan uang sampah. Pembangunan TPA 
Supiturang terindikasi adanya kesepakatan 
jahat antara Wasto selaku Kadis DLH dengan 
Wika dan Daniel dengan inisial perusahaan 
MLM sebagai kontraktor dimana keduanya 
mempunyai hubungan dekat. Padahal perusa-
haan yang digunakan bergerak dalam bidang 
batu bara. Berdasarkan penelusuran faktanya 
Sebenarnya pemerintah Kota Malang belum 
siap untuk menertibkan retribusi sampah, 
karena pemerintah belum memiliki data men-
genai jumlah titik pengelolaah sampah, bah-
kan dalam BPS pun, tidak menjelaskan penari-
kan retribusi sampah secara spesifik.
 Kedua, terdapat suap yang terjadi se-
belum P-APBD 2015 dengan uang 1% men-
genai pembahasan dok APBD 2015 yang 
penerimaan uang tersebut bertahap dengan 
melibatkan legislative dan eksekutif di Kota 
Malang sebagaimana fakta yang tertera di 
pengadilan.
 Ketiga, bahkan terdapat fakta baru 
dipersidangan mengenai adanya keterkai-
tan pemangkrakan proyek multi years di 
Kota Malang. Hal ini menggambarkan bahwa 
korupsi yang dilakukan kepala daerah ber-
dampak terhadap pula terhadap pembangu-
nan daerah. Oleh karena itu seharusnya KPK 
mendalami lagi kasus tersebut, karena masih 
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banyak dugaan ksaus korupsi di dalamnya.
Kabupaten Malang
 Kasus Korupsi yang melibatkan Rendra 
Kresna yang pada saat itu menjabat sebagai 
Bupati Malang mempunyai implikasi terhadap 
beberapa dugaan korupsi yang ada di Kabu-
paten Malang, mengingat luasnya wilayahnya 
tentu akan banyak permasalahan yang diha-
dapi karena dananya dikorupsi seperti disek-
tor pendidikan.
 Pendidikan yang merupakan salah satu 
hak dasar bagi setiap warga negara sehigga 
Pemerintah Pusat memberikan kucuran dana 
yang besar agar terealisasinya program strate-
gis nasional. Namun, upaya membangun pen-
didikan di Kabupaten Malang dengan Alokasi 
Dana Khusu (DAK) justru menjadi lahan basah 
penguasa yang korup dan para pengusaha. 
Sebagaimana Putusan Rendra Kresna Nomor 
37/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby dan putusan Ali 
Murtopo Nomor 200/Pid.sus-TPK/2018/PN 
Sby dan hasil temua MCW.
 Pertama, dalam putusan Rendra Kres-
na terungkap adanya hutang Rendra Kresna 
kepada Iwan Kurniawan selaku direktur PT 
Anugrah Citra Abadi dengan memberika pinja-
man sebesar 11.900.000.000,00. Dari hutang 
terseut kemudian Rendra Kresna selaku Bu-
pati Malang memerintahkan kepada sejumlah 
ASN dan SKPD untuk mengkondisikan sejum-
lah pengaturan lelang e-procurement agar 
pemenagnya ialah para tim suksesnya. Bukan 
hanya itu, terdapat pula kewajiban bagi para 
pemenang lelang utuk memberikan fee proyek 
kepadanya.
 Kedua, terdapat setidaknya dua aktor 
yang terlibat dalam pengerjaan proyek DAK 
pendidikan yaitu Ali Murtopo (terpidana) 
yang pada tahun 2011 memenangkan 4 pa-
ket pekerjaan dengan memberikan fee kepada 
Rendra Kresna sejumlah 3.026.000.000,00. 
Kemuidan Ubaidillah telah memenangkan 5 
paket pekerjaan peningkatan mutu pada Di-
nas Pendidikan tahun anggaran 2013 dengan 
fee sebesar 22,5% yaitu 2.745.000.000,00 
diberikan kepada Rendra Kresna, kedua sum-
ber dana tersebut diperuntukkan untuk mem-
bayar hutang-piutang biaya kampanye. Selain 
Dinas Pendidikan terdapat pula Dinas-Dinas 
lainnya sebagaimana terungkap dalam penga-

dilan adanya kesepakatan para Kepala Dinas 
untuk memberikan fee kepada Rendra Kresna 
dengan besaran yang telah ditentukan seper-
ti dinas pengairan sebesar 17%-20%, dinas 
pekerjaan umum 15%-17,5%, dan dinas pen-
didikan sebesar 17,5-20%. Oleh Karena itu 
KPK harus mendalami kembali kasus korupsi 
yang melibatkan para kepala dinas di lingkun-
gan pemerintahan Kabupaten Malang dan 
pengusaha para pengusaha terlibat.
Oligarki dalam Peristiwa Korupsi:  Relasi Ijon 
dalam lingkaran Elit Kabupaten Malang.
Kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan 
Bupati Kabupaten Malang 2 periode (2010-
2018) masih menyisakan tanda tanya, teru-
tama terkait aktor-aktor yang terlibat dalam 
praktiknya. Dari sekian banyak aktor yang ter-
libat, sampai saat ini hanya 3 orang aktor yang 
tertangkap oleh KPK. Hal ini tentu menjadi 
kecurigaan, terlebih jika ditelisik kasus ko-
rupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Ka-
bupaten Malang itu merupakan kasus korupsi 
politik, yang melibatkan relasi kuasa politik 
antar elit yang dilakukan demi mendapatkan 
keuntungan tertentu dengan menyalahgu-
nakan wewenangnya sebagai pemilik tanggu-
ng jawab. Dalam dokumen putusan perkara 
nomor 37/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby dan pu-
tusan perkara nomor 200/Pid.sus-TPK/2018/
PN Sby, sudah cukup jelas memperlihatkan 
relasi kuasa yang terjadi antara beberapa 
elit yang menggunakan wewenangnya untuk 
melakukan pengaturan pelelangan hingga me-
menangkan beberapa perusahaan yang memi-
liki afiliasi pokok kedalam relasi utama dalam 
proses pengadaan barang dan jasa di Kabupat-
en Malang. 
 Dalam dokumen putusan itu pula sebe-
narnya juga memperlihatkan bagaimana prak-
tik korupsi yang dilakukan melibatkan keter-
hubungan antara pemegang kuasa terbesar 
yang memiliki basis politik, dengan sekelom-
pok pengusaha sebagai pemegang kapital. 
Dimulai dari jalinan kerja sama yang dilaku-
kan selama proses pencalonan sebagai Bupati 
yang melibatkan beberapa aktor pengusaha 
sebagai tim relawan--dari aktor-aktor pengu-
saha baru yang sedang mencoba memperkuat 
posisinya dengan bergabung kedalam kekua-
tan politik dominan, hingga aktor besar yang 
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namanya sudah cukup sering tercatat dalam 
dokumen-dokumen kerja sama dengan pe-
merintahan Kabupaten Malang. Sesungguhn-
ya relasi seperti inilah permasalahan pokok 
yang perlu ditelusuri dan diungkap sebagai 
alasan utama yang memungkinkan terjadinya 
praktik korupsi itu.
 Relasi yang memperlihatkan keter-
hubungan antara pemegang kuasa politik den-
gan pengusaha, sesungguhnya bukanlah hal 
baru. Jejaknya dapat dilihat dihampir setiap 
praktik politik terutama dalam lingkup poli-
tik demokratik prosedural, khususnya pada 
lingkup waktu pelaksanaan pemilu. Pengu-
saha yang memiliki basis kapital menyalur-
kan sebagian kapitalnya kedalam sirkuit baru 
(sirkuit politik) untuk kemudian digantikan 
dengan pembukaan sirkuit yang lebih besar. 
Dalam praktiknya, pengusaha dengan kese-
diaannya bergabung dalam kelompok politik 
tertentu, yang dalam kasus ini adalah ber-
gabungnya beberapa pengusaha sebagai re-
lawan calon bupati. Tujuannya adalah timbal 
balik dari dukungan yang memiliki beragam 
bentuk, mulai dari penjanjian penunjukan 
aktor sebagai pelaksana proyek, hingga kebi-
jakan yang dapat menguntungkan pengusaha. 
Disisi elit politik, dukungan dana dari pengusa-
ha sangat menentukan kemenangannya dalam 
kontestasi politik daerah. Relasi pertukaran 
antara pengusaha dengan elit politik ini, ada-
lah relasi ijon. Terbukti setelah kemenangan 
Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2018, 
beberapa pengusaha bergiliran mendapatkan 
kesempatan dalam mengerjakan proyek pen-
gadaan di Kabupaten Malang.
 Pada tahun 2011, pemenang dari pen-
gadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Malang adalah salah satu relawan 
pemenangan dari Bupati terpilih, yaitu AM. 
AM bersama EAT melakukan pengaturan da-
lam mengondisikan pelelangan melalui LPSE 
dengan memenangkan sejumlah perusahaan 
yang dipinjam oleh AM dari beberapa pengu-
saha lain (salah satunya juga merupakan ang-
gota relawan pemenangan Bupati terpilih). Ta-
hun 2012 aktor pengusaha yang mendapatkan 
giliran pengerjaan berganti menjadi EAT dan 
MY. Begitupun pada tahun 2013, aktor yang 
mendapatkan giliran adalah AU yang memili-

ki afiliasi kekerabatan dengan salah satu ak-
tor pengusaha yang terlibat dalam pengerjaan 
proyek pada tahun 2011. Dibalik itu semua, 
terdapat 1 nama pengusaha terkenal yang 
memberikan sokongan dana terbesar dalam 
praktik pemenangan bupati waktu itu. Dalam 
beberapa catatan dan kesaksian, ia dikatakan 
turut mendapatkan sejumlah proyek di dinas 
lain.
 Hal yang cukup mengejutkan terjadi 
pada pemilu Kabupaten Malang tahun 2021, 
dimana pada pemilu ini dimenangkan oleh 
mantan wakil bupati dalam periode jabatan 
tahun 2015-2020. Sebagai mantan wakil dari 
bupati terpilih yang terlibat dalam relasi ijon 
itu, sudah tentu ia memiliki hubungan dengan 
aktor-aktor inti dalam relasi itu. Hal ini ter-
bukti dari aktor-aktor yang terlibat sebagai 
tim pemenangannya adalah aktor-aktor yang 
sama yang juga terlibat sebagai relawan pe-
menangan bupati terpilih pilkada tahun 2010. 
Selain aktor-aktor itu, terdapat pula anggota 
keluarga--yaitu istri dan anak--dari Mantan 
Bupati yang turut serta menjadi tim pemenan-
gan bagi Bupati terpilih saat ini. Nama-nama 
aktor itu (aktor politik ataupun pengusaha) 
tercatat menempati posisi penting dalam tim 
pemenangannya. Dengan keterlibatan aktor 
yang sama, cukup menegaskan bahwa relasi 
oligarkis antara elit politik Kabupaten Malang 
dengan pengusaha masih terus terjaga meski-
pun dengan struktur kekuasaan yang berbeda.
Pemeliharaan relasi seperti ini akan ber-
dampak pada kerusakan jangka panjang pada 
konstruksi politik yang ada di Kabupaten 
Malang. Bukan hanya karena lingkaran elit 
yang tidak berubah dan menghasilkan situasi 
stagnasi pemikiran di Kabupaten Malang, tet-
pai juga dengan melibatkan aktor-aktor yang 
terlibat dalam praktik korupsi sebelumnya 
juga sudah tentu berpotensi melakukan hal 
yang sama dan mengulangi pengaturan-pen-
gaturan yang merugikan rakyat dan negara 
walaupun dengan skema yang berbeda
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Potret kerugian keuangan negara atas laporan BPK 2019 
 Pengaduan public merupakan salah 
satu komponen penting dalam mendukung 
kerja-kerja advokasi MCW. Selain sebagai salah 
satu sumber informasi awal perihal adanya 
dugaan korupsi atau bentuk tindakan penyele-
wengan lainnya, pengaduan warga juga mem-
buka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam 
gerakan antikorupsi. Para pengadu dilibatkan 
dalam setiap tahap proses advokasi hingga 
diarahkan untuk membentuk simpul-simpul 
perlawan terhadap korupsi yang terjadi di 
lingkungannya, bahkan melalui simpul-simpul 
ini mereka dapat membentuk solidaritas lebih 
besar sebagai tahapan penting menuju kon-

solidasi gerakan rakyat yang kuat dan massif. 
Secara singkat, mekanisme pengaduan 
MCW melingkupi proses penerimaan aduan, 
melakukan kajian awal, mendiskusikan kem-
bali dengan pengadu untuk mengumpulkan 
bukti, selanjutnya penyusunan skema advo-
kasi dan laporan. Dalam konteks menindak-
lanjuti aduan warga, setiap aduan paling tidak 
dilampiri dau alat bukti yang cukup. Hal ini 
penting untuk mendukung faliditas data dan 
analisis hukum atau kebijakan dalam proses 
advokasinya. Berikut beberapa pengaduan 
yang kami terima selama semester pertama 
tahun 2021 ini:

 Dari 61 aduan pendidikan yang kami 
terima kebanyakan berkaitan dengan prob-
lem PPDB dan telah kami tindaklanjuti den-
gan melakukan pendampingan selama proses 
PPDB berlangsung. Sementara dugaan kasus 
korupsi desa yang masuk dua diantaranya 
telah kami tindaklanjuti dengan melaporkan 
bersama warga ke kejaksan. Dua kasus ini 
terjadi di Desa Ampeldento dan Desa Sejole-
ro. perihal dua kasus ini akan di uraikan pada 
bagian selanjutnya. sementara sisa lainnya (1 
kasus) masih dalam proses pengumpulan data 
lebih lanjut. Pengaduan pembangunan RS BRI 
Medika di Mbetek juga telah kami tindaklanju-
ti bersama solidaritas Mbetek Melawan. MCW 
bersama solidaritas juga telah beberpa kali 

melakukan audiensi/hearing dengan stake-
holder kota malang (DPRD dan Pemkot). Se-
mentara untuk tata kelola BUMN, kami tidak 
menindaklanjuti karena bukti-bukti aduan 
tidak dilampiri, kami sudah mengkonfirma-
si kepada pengadu namun hingga laporan ini 
kami buat kami belum informasi lebih lanjut 
dari pihak pengadu. Secara prinsip, setiap ka-
sus public yang diadukan ke kami akan kami 
proses sepanjang didukung oleh bukti-bukti/
dokumen pentunjuk yang memadai. Sebali-
knya, MCW tidak menerima pengaduan kasus 
yang bersifat privat. Pada beberapa kasus, ad-
uan seperti ini biasanya kami memberi arahan 
dan langkah-langkah yang bisa ditempuh. 
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Advokasi Kasus Korupsi

1. Dugaan Korupsi Bansos BPNT Di Desa 
Selorejo
 Sistem penyaluran bantuan pemer-
intah yang sudah semakin canggih ternyata 
masih memiliki celah untuk korupsi. Seperti 
yang terjadi di Desa Selorejo. Sistem pengam-
bilan BPNT yang menggunakan mekanisme 
E-Warong ternyata dimanipulasi oleh Aparat 
Desa dengan modus meminta warga untuk un-
tuk mengumpulkan Kartu Keluarga Sejahtera 
(KKS). Warga kemudian diarahkan untuk 
menuliskan pin rekening E-Warong pada ba-
gian putih KKS dengan dalih agar warga tidak 
ada yang lupa nomor pin yang dimaksud. Den-
gan dalih ini, memudahkan para perangkat 
desa untuk melakukan aksi penyelewengann-
ya. Ini terbukti dengan sehari setelahnya ke-60 
KPM diminta mengambil sembako di BUMDes 
Selorejo dengan jumlah sembako yang berbe-

da dari yang biasanya.
 Adapun jumlah sembako yang diteri-
ma warga dari BUMDes secara kuantitas telah 
mengalami pengurangan dari yang biasanya. 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sem-
ula menerima sembako tiap bulan terdiri dari 
beras 15 kg, telur 1 kg, kacang hijau ½ kg, 
kemudian dipangkas dan dialihkan ke BUM-
Des sehingga berkurang menjadi beras 10kg, 
telur 1/2 dan kacang hijau ¼. “Penyunatan” 
Hak masyarakat penerima BPNT di tengah 
situasi pandemi ini sangatlah keji. Apalagi ke-
tika ditotalkan nominalnya terbilang lumayan.
Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan 
Negara dan kerugian social yang diderita war-
ga akibat perbuatan korupsi oleh pemerintah 
Desa. Secara umum, asumsi kerugian tersebut 
dikalkulasi dengan metode perhitungan se-
bagai berikut.

 Dugaan kasus korupsi tersebut tel-
ah dilaporkan ke kejaksaan Negeri Kapanjen 
sekitar bulan mei lalu. Laporan tersebut baru 
ditindaklanjuti oleh kejari pada bulan juli den-
gan melakukan pemeriksaan terhadap warga. 
Pasca pemeriksaan pertama, kasus ini sempat 
vakum, baru per 24 juni kembali di tindaklan-
juti pasca MCW merilis dugaan korupsi sel-
orejo pada 22 juli. Beberapa hari setelahnya, 
kejaksaan kembali melakukan pengambilan 
keterangan warga selama dua kali dan did-
ampingi oleh MCW. Pasca itu, Hingga hari ini, 
belum ada tindaklanjut progress dari kejak-
saan. tentu MCW akan terus mengawal kasus 
ini hingga selesai dengan mendorong kiner-
ja kejaksaan secara professional dan objek-
tif dalam penegakan hukum korupsi yang 
berkeadilan.
2. Dugaan Korupsi TKD di Desa ampelden-
to
 Pasca undang-undang desa, terlebih 
pada saat diundangkannya permendagri No-
mor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan tanah 

Kas Desa, seluruh tanah ganjaran dialihkan 
menjadi Tanah Kas Desa yang pemanfaatann-
ya diperuntukan sepenuhnya untuk pendapa-
tan asli Desa. Peralihan ini pun memberi kon-
sekuensi terhadap penyesuaian kebijakan dan 
pemanfaatannya.
 Dugaan korupsi TKD di desa ampel 
dento, karangploso kabupaten malang ber-
mula dari kesepakatan pemanfaatannya pada 
Desember 2019, dalam kesepakatannya, TKD 
disepakati untuk disewakan dengan pihak 
NK Coffee selama 3 Tahun. Pada November 
2020, BPD mengadakan rapat kembali dengan 
mempertanyakan status pemanfaatan TKD. 
Setelahnya, beberapa dari kamituo mendatan-
gi rumah Ketua BPD dan menyampaikan bah-
wa, uang hasil sewa TKD sudah dibagikan ke 
Kamitua Dusun Putuk 24 Juta, Kamitua anas. 
Kamitua Dusun Jumput Arifin. Rizal Kesra, 
anggota BPD Yahya, serta ada 6 orang Desa 
lain. Dugaan lain bahwa hasil sewa TKD baru 
masuk ke Desa sebagai PAD pada Desember 
2020. Aset tersebut kemudian dijadikan jalan 
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umum tanpa melibatkan persetujuan mas-
yarakat Desa Ampeldento.
 Setidaknya, terdapat beberpa ala-
san. Pertama, status pemanfaatan TKD tidak 
memiliki kejelasan bentuk penyewaannya. 
Pada satu sisi sebagai kerjasama, dilain sisi 
bersifat sewa. Padahal salah satu prinsip pe-
manfaatan adalah kepastian hukum. Kedua, 
mekanisme pembayaran atas sewa sebagaima-
na disepakati di awal tidak sesuai amanat 
permendagri dan perbup kabupaten malang. 
Dimana pihak penyewa berkewajiban memba-
yar uang sewa paling lambat tiga hari setelah 
disepakati. Yang terjadi, uang sewa justru di-
bayarkan satu tahun setelah kesepakatan. 
 Ketiga, TKD yang dijadikan lokasi 
pembangunan jalan dimonopoli oleh pem-
des dan pihak KN Coffe sebagai jalan umum 

permanen. Sehingg ada potensi terjadinya 
alih status kepemilikan TKD. Keempat, ka-
sus ini mula-mula juga diabaikan oleh kejak-
saan. Bahkan, kejaksaan pada tahun 2020 lalu 
melakukan tindakan yang menyalahi prosedur 
pemanggilan. Kejaksaan diduga memanggil 
warga dengan melibatkan pemerintah desa 
sebagai piha yang diduga. Hal ini sangat men-
gancam keamanan dan keselamatan warga 
pelapor. Kelima, Selama mengadvokasi kasus 
ini, MCW bersama warga ampeldento sudah 
dua kali melakukan audiensi dengan kejak-
saan dan satu kali bersama inspektorat ka-
bupaten malang. Sayangnya, Hingga hari ini, 
kedua institusi tersebut belum menunjukan 
progresnya dalam menindaklanjuti laporan 
dan aduan MCW bersama warga.

“
Semakin tinggi kekuasaan seseorang, 
semakin sedikit kekuasaan yang men-

gaturnya.
”

-Sucipto Raharjo-
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Potret Anggaran Daerah; Malang Raya

 Anggaran keuangan suatu negara/daerah 
dapat dimaknai sebagai “uang milik rakyat” yang 
dikelola oleh pemerintah baik di tingkat pusat 
maupun di daerah. Disebut uang rakyat karena 
sumbernya dari rakyat dan tujuan penggunaann-
ya untuk rakyat. Hal ini bertautan dengan prinsip 
dasar negara demokrasi menempatkan kedaula-
tan tertinggi berada di tangan rakyat. Di Indone-
sia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945, bahwa “Kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut undang-un-
dang dasar”. 
 Anggaran keuangan publik dimaksudkan 
dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahter-
aan rakyat. Melalui berbagai kebijakan dan pro-
gram yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
cita-cita, tentunya. Setidaknya ada tiga fungsi 
anggaran keuangan publik, yakni fungsi alokasi, 
distribusi, dan stabilisasi. Pertama, fungsi alokasi, 
yakni instrument pemerintah dalam penyediaan 
barang dan jasa publik dalam rangka memenuhi 
kebutuhan masyarakat luas. Istilah akrabnya dise-
but “’belanja pembangunan” atau “belanja pub-
lik” atau belanja yang “publik oriented”. Fungsi 

ini barangkali paling sering bersentuhan dengan 
masyarakat dalam pelayanan publik dasar (pen-
didikan, kesehatan, administrasi kependuduan 
dll), pembangunan fasilitas umum (jalan, irigasi, 
pasar rakyat, terminal dll), juga seperti pember-
dayaan masyarakat. Kedua, Fungsi Distribusi, 
yakni berintikan perwujudan manfaat pemba-
ngunan yang dapat dirasakan oleh semua mas-
yarakat secara adil. Tujuan utama fungsi ini un-
tuk mengentaskan kesenjangan sosial-ekonomi 
di tengah masyarakat, atau antara daerah. Ketiga, 
Fungsi stabilisasi, untuk menjaga keseimbangan 
fundamental ekonomi (Hardojo, 2008)
 Ada dua pendekatan untuk menilai apa-
kah pengelolaan anggaran publik sudah pro 
rakyat atau tidak, yaitu berdasarkan aspek pros-
es dan substansial. Penekanan aspek proses leb-
ih pada pengelolaan anggaran yang menerapkan 
prinsip pengelolaan anggaran yang baik yakni 
adanya transparansi, akuntabilitas, dan pasrtisi-
patif. Kemudian aspek substansinya, yaitu pen-
erapan fungsi alokasi-distribusi-stabilisasi yang 
menyentuh kebutuhan rakyat.

Sendi Anggaran Pro Rakyat

 Adapun  relevansi dan manfaat angga-
ran pro poor antara lain: 1) fungsi kesejahter-
aan masyarakat; 2) mempercepat proses 
demokratisasi; 3) faktor pendorong terciptan-
ya stabilisasi politik dan sosial; 4) memper-
cepat proses penanggulangan kemiskinan; 5) 

pendapatan bagi kelompok miskin; 6) mening-
katkan produktivitas/kapasitas ekonomi re-
gional dan nasional.
 Pada tahun 2021, MCW melakukan 
monitoring dan analisis terhadap postur 
APBD di malang Raya (Kota Batu, Kabupat-
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en Malang dan Kota Malang). Analisis umum 
berkaitan dengan perbandingan komposisi 
antara anggaran pendapatn, Belanja dan Pem-
biayaan, sementara untuk hasil analisis yang 
rigit sebagaimana kami sajikan dalam laporan 
kali ini baru pada Anggaran Pemkot Malng. 
Untuk Kota Batu dan kabupaten malang akan 
kami publikasikan melalui wabside MCW pas-
ca diseminasi, bisa juga melalui laporan akhir 
tahun pada Desember mendatang. 

Tren perbandingan Postur APBD Malang 
Raya Tahun 2021.
 Pemerintah Kota Malang pada tahun 
2021 menganggarkan total APBD sebesar 

Rp2.554.774.610.160, rinciannya, Anggaran 
Pendapatan sebesar Rp2.250.888.107.652, an-
ggaran belanja sebsar Rp2.554.774.610.160, 
dan pembiayaan sebesar Rp78.000.050.480. 
APBD Kota Batu tahun 2021 sebesar 
Rp1.093.008.436.047 dengan rincian anggaran 
pendapatan sebesar Rp998.770.629.182, ang-
garan belanja sebesar Rp1.087.361.986.047, 
dan pembiayaan sebesar Rp88.591.356.865. 
APBD Kabupaten Malang tahun 2021 men-
capai Rp4.295.120.783.702,dengan rin-
cian Anggaran Pendapatan Daerah sebesar 
Rp4.004.151.303.185, anggaran belanja se-
besar Rp4.295.120.783.702, dan pembiayaan 
sebesar Rp290.969.480.517.

Sumber: Perda APBD Malang raya 2021 (Diolah MCW, 2021)

Analisis Postur APBD Kota Malang 
 Kota Malang pada tahun 2021, Angga-
ran Pendapatan sebesar Rp2.250.888.107.652, 
anggaran belanja sebsar Rp2.554.774.610.160, 
dan pembiayaan sebesar Rp78.000.050.480.

 

 Masing-masing sektor dalam APBD 
tersebut memiliki bagian turunannya. Agar 
dapat memhami dengan lengkap dan menga-
nalisis secara komprehensif perlu mempelajari 

struktur lengkap APBD. Berikut merupakan 
struktur APBD, seterusnya dari masing-mas-
ing bgian tersebut akan ditelaah sesuai konsep 
anggaran pro rakyat.
1.Pendapatan.
 Pendapatan daerah merupakan aku-
mulasi perolehan pendapatan tahun berjalan 
dari berbagai sumber pendapatan seperti pa-
jak, retribusi, transfer daerah dll. Anggaran 
pendapatan daerah yang terkumpullah yang 
kemudian membiayai belanja daerah tahun 
berjalan. Penjelasan dalam Permendagri 64 
Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD Tahun 
2021 menyebutkan bahwa “Pendapatan Daer-
ah adalah semua hak Daerah yang diakui se-
bagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan”.  Definisi 
yang cukup sempit berdasar perpektif akun-
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tansi pemerintahan. secara umum, anggaran pendapatan daerah pemkot Malang pada tahun 
2021 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Sumber: APBD Kota Malang Tahun 2021 (Diolah MCW, 2021).
 Pada tahun 2021, anggaran pendapa-
tan daerah Kota Malang direncanakan 
sebesar Rp2.250.888.107.652. Rincian 
pendapatan terdiri daerah terdiri atas ang-
garan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 
Rp776.689.035.145, anggaran Pendapatan 
Transfer sebesar Rp1.381.030.312.510, dan 
anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang 
Sah sebesar Rp93.168.760.000.
 Data di atas kemudian dianalisis un-
tuk melihat rasio desentralisasinya meng-
gunakan rumus pembagian PAD terhadap 
Total Pendapatan Daerah dikali seratus. Ha-
sil analisis ini menunjukan bahwa, anggaran 
pendapatan transfer paling tinggi dibanding-
kan anggaran pendapatan asli daerah dan an-
ggaran lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini 

berarti rasio desentralisasi Kota Malang ma-
sih rendah, jika dipersentase baru menyentuh 
34,5%.
 Lebih lanjut, masih menggunakan ru-
musan yang sama, MCW menganilisis Kemam-
puan PAD terhadap Belanja Daerah dan hasil-
nya adalah, Berdasarkan perhitungan di atas 
ditemukan tingkat kemampuan PAD terhadap 
belanja daerah sebesar 30,4%. Artinya da-
lam analisis kualitatif, anggaran belanja Kota 
Malang hanya sebagian kecil dibiayai PAD un-
tuk penyelenggaraan pemerintahan dan pem-
bangunan. Lebih lanjut jika dirinci PAD ber-
sumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, 
Lain-lian Pendapatan Daerah yang Sah.

 Berdasarkan kalkulasi di atas terpe-
takan persentase masing-masing sumber 
pendapatan asli daerah. Secara berurutan dari 
yang terbesar PAD diperoleh dari Pajak Daer-
ah sebesar 81,1%; Lain-lain pendapatan daer-

ah yang sah sebesar 8,6%; Retribusi Daerah 
sebesar 7,1%; dan Hasil pengelolaan daerah 
yang dipisahkan sebesar 3,2%.
 Rasio Kemandirian Keuangan Daer-
ah, adalah ukuran yang menggambarkan ting-
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kat ketergantungan daerah terhadap sumber 
anggaran pendapatan di luar PAD (dana ek-
sternal). Untuk mengukurnya digunakan ru-
mus: PAD dibagi bantuan pemerintah pusat/
provinsi dan pinjaman lalu dikali seratus. 

(Pendapatan Asli Daerah)/(Sumber Dana 
Eks te rna l )×100→(776 .689 .035 .145)/
(1.381.030.312.510)×100=56,2%

 Dari analisis di tersebut tampak rasio 
kemandirian keuangan daerah Kota Malang 
pada tahun 2021 mencapai 56,2%. Selebihn-
ya, Kota Malang masih tergantung terhadap 
dana eksternal, baik itu bantuan transfer dari 
pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman.
 Rasio Kontribusi Sumber PAD di-
maksudkan untuk mengetahui tingkat persen-
tase sumber-sumber PAD terhadap PAD total. 
Adapun sumber PAD antara lain Pajak Daer-
ah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan daer-
ah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah. Rumus yang dipakai untuk 
memperoleh persentase masing-masing sum-
ber yakni dengan membagi persektor sumber 
pendapatan terhadap PAD kemudian dikali 

seratus.
 Catatan di atas menunjukkan bahwa 
pendapatan daerah Kota Malang pada tahun 
2019, 2020, dan hingga proyeksi pendapa-
tan 2021 tidak mengalami pertumbuhan 
signifikan. Terlebih sektor pendapatan asli 
daerah yang merupakan cerminan kemandi-
rian daerah paska program otonomi daerah.  
Berdasarkan catatan KPK saat melalukan so-
sialisasi pencegahan korupsi melalui program 
“Bus KPK” pada Desember 2019, bahwa ca-
paian pendapatan daerah Kota Malang baru 
mencapai 10-15 persen dari total potensi 
daerahnya.  Data ini menunjukkan praktik ko-
rupsi tidak hanya pada pos anggaran belanja 
melainkan juga pada pos anggaran pendapa-
tan yang justru lebih massif dan sulit dicegah.
2. Belanja
Di Kota Malanng, rancangan anggaran belanja 
pada tahun 2021 sebesar Rp2.554.774.610.160 
yang terdiri atas: Belanja Operasional sebesar 
Rp2.141.182.346.151 (83,8 %), b. Belanja Mod-
al sebesar Rp347.621.405.726 (13,6%), Be-
lanja Tak Terduga sebesar Rp65.970.858.005 
(3%), dan Belanja Transfer sebesar Rp0.

Sumber: Perda dan Perwali APBD Kota Malang 2021 (Diolah MCW, 2021)

Lebih lanjut, masing-masing sektor belanja tersebut diturunkan ke dalam jenis-jenis belanja, dengan 
rincian jenis, jumlah dan persentasenya sebagai berikut.
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Sumber: Perda dan Perwali APBD Kota Malang Tahun 2020 (diaolah MCW, 2021)

 Berdasarkan analisis MCW terhadap 
data pada tabel di atas, menunjukan bahwa, pe-
runtukan anggaran paling dominan pada sek-
tor belanja operasi yakni mencapai 83,85%. 
Sesuai defenisi belanja operasi mengartikan 
bahwa  anggaran Kota Malang tahun 2021 
dominan untuk yang memberi manfaat jangka 
pendek. Semenara sektor belanja modal untuk 
perolehan asset tetap dan asset lainnya yang 
memberi manfaat jangka panjang, hanya men-
capai 13,6%. Selebihnya untuk belanja tidak 
terduga sebesar 2,58% yang berfungsi untuk 
keperluan darurat.
 Prioritas belanja APBD untuk opera-
sional berokrasi bukan lagi temuan baru, me-
lainkan setiap tahun berulang. Pada Tahun 
2021, Kota Malang mengalokasikan belan-
ja pegawai sebesar 1.007.341.945.137 atau 
39,42 persen dari total belanja. Catatan terse-
but membuktikan bahwasanya uang rakyat 
yang diamanatkan kepada pemerintah untuk 
dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan  
rakyat sudah melenceng dari tujuan mulian-
nya. Birokrat mengelola uang rakyat untuk 
kepuasan birokrat dan pejabat berdasarkan 
data data tersebut.
 Sementara, untuk barang dan jasa, 
hasil analisis ini menunjukan bahwa, alo-

kasi anggaran belanja barang dan jasa ter-
petakan prioritas belanja Pemkot Malang 
2021 pada sektor barang habis pakai se-
besar Rp188.109.405.483 atau 18,6 pers-
en, belanja makanan dan minuman rapat 
Rp27.747.605.990 atau 2,75 persen, belanja 
perjalanan dinas Rp67.799.815.000 atau 6,7 
persen, sementara anggaran belanja untuk 
sektor pemeliharaan jalan, jaringan, dan iri-
gasi hanya mencapai angka Rp27.747.605.990 
atau 2,45 persen dari total belanja barang dan 
jasa. Padahal, belanja sektor pemeliharaan 
jalan, irigasi, dan irigasi langsung bersen-
tuhan dengan kebutuhan sehari-hari mas-
yarakat Kota Malang. Sebaliknya, anggaran 
untuk menunjang operasional birokrasi tidak 
memberikan manfaat bagi masyarakat, hanya 
untuk kepuasan birokrat dan pejabat semata. 
Temuan di atas sekaligus mengonfirmasi beta-
pa birokrasi Kota Malang masih gemuk minim 
fungsi--reformasi birokrasi belum berjalan 
dengan baik.
 Di lain sisi anggaran belanja untuk sek-
tor bantuan sosial dan hibah tergolong rendah. 
Utamanya anggaran bantuan sosial hanya dia-
lokasikan Rp16,605.225.000 atau 0,77 persen 
dari total belanja Kota Malang tahun 2021. 
Nilai tersebut jauh lebih kecil disbanding ang-
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garan belanja hibah yang mencapai Rp109.669.642.000 atau 5,1 persen dari total belanja tahun 
2021.
3. Pembiayaan.

 SiLPA adalah singkatan dari Sisa Lebih 
Penggunaan Anggaran. Tingginya SiLPA suatu 
daerah dapat ditelaah dari segi pengelolaan 
yang buruk sejak dalam perencanaan sehing-
ga tidak sesuai pelaksanaannya atau banyak 
program mangkrak dll, dan dari segi penghe-
matan yang dilakukan oleh pemerintah daer-
ah sehingga dapat dipergunakan untuk pem-
biayaan tahun berikutnya. Namun tetap saja 
paling baik Pemda harus menggunakan dana 
tahun anggaran berjalan secara optimal kare-
na kebutuhan masyarakat banyak. Tingginya 
SiLPA di Kota Malang dalam beberapa tahun 
belakangan menunjukkan masih buruknya 
pengelolaan anggarannya baik pada saat per-
encanaan maupun pelaksanaannya.

a.Mengawal Kebijakan Anggaran Penang-
gulangan Covid-19
Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Malang Ta-
hun 2021 sebesar Rp65.970.858.005 (2,58%), 
dari alokasi BTT tersebut dipergunakan un-
tuk penanggulangan Covid-19 sebebar Rp 
56.484.001.535. Alokasi anggaran dipakai 
untuk program 1. Kegiatan penanggulangan 
Covid-19 melalui BPBD Rp202.512.000; 2. Op-
erasional Rumah Isolasi (Jl. Kawi dan RSUD) 
Rp3.150.960.000; 3. Kegiatan Dinas Kese-
hatan Rp8.767.123.000; 4. Kegiatan RSUD 
Rp3.157.850.000; 5. Kegiatan Dinas Lingkun-
gan Hidup Rp1.268.250.000; 6. PPKM Mikro 
yang dilaksanakan ditingkat kecamatan dan 
kelurahan Rp129.000.000, serta tingkat RT 
dan RW Rp2.415.000.000. 

Sumber: AJI Malang; PPID Kota Malang, 2021, (Diolah MCW, 2021).
 Dalam Ringkasan APBD Kota Malang 
tercatat belanja Bantuan Sosial sebesar 

Rp16.605.225.000. Sebagaimana termuat 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
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(DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak serta Pengen-
dalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kota Malang Tahun 2021, program bantuan 
sosial berupa Program Rehabilitas Sosial se-
nilai Rp16.375.087.850 dan Program Pro-
gram Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 
1.608.100.000. Alokasi anggaran BTT khusus-
nya untuk belanja bantuan sosial sosial terse-
but sangat kecil hanya 0,64% jika dibanding 
dengan total belanja Kota Malang tahun 2021 
yakni 2,5 Triliun. 
b. Mengawal Penyaluran Bansos PPKM 
Kota Malang: Waspada Korupsi! 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ten-
tang Kesejahteraan Sosial, mengamanatkan 
kesejahteraan sosial sebagai “kondisi ter-
penuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 
sosial warga negara agar dapat hidup layak 
dan mampu mengembangkan diri, sehingga 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Leb-
ih lanjut, Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bah-
wa “Perlindungan Sosial adalah semua upaya 
yang diarahkan untuk mencegah dan menan-
gani risiko guncangan dan kerentanan sosial”.  
Salah satu bentuk perlindungan sosial berupa 
bantuan sosial.
 Pada saat pandemic, risiko guncan-
gan dan kerentanan sosial meningkat. Negara 
berkewajiban memberi perlindungan sosial 
bagi seluruh warga Negara dengan sumber 
daya yang ada diprioritaskan bagi rakyat. An-
ggaran belanja pemerintah dapat dijadikan 
tolak ukur prioritas pemerintah pada tahun 
anggaran berjalan. Khususnya pada masa pan-
demic diterapkan PPKM di Malang Raya telah 
menyebabkan resiko dan kerentanan sosial 
mengganas, pertanyaannya apakah pemerin-
tah daerah tersebut mengalokasikan anggaran 
publik untuk kepentingan perlindungan sosial 
melalui program Bantuan Sosial?
 Membahas anggaran publik tidak ha-
nya terkait alokasi belanja, melainkan juga 

proses dan subtansinya. Prosesnya berkenaan 
dengan pengelolaan anggaran yang transpar-
an, akuntabel, dan partisipatif. Sementara as-
pek substantifnya mengenai anggaran yang 
menjawab persoalan dengan adanya skema 
kerja yang jelas, serta alokasi dan distribusi 
yang tepat.
Sejauh ini, berdasarkan data dalam APBD Kota 
Malang tahun 2021, alokasi Belanja Tidak Ter-
duga yang ditujukan menanggulangi Covid-19 
sebesar Rp65.970.858.005 atau 2,58% dari to-
tal belanja 2021 yakni Rp2.554.774.610.160. 
Jika ditelaah lebih jauh peruntukan anggaran 
BTT tersebut, belanja untuk Bnatuan sosial 
hanya sebesar 16.605.225.000 atau 0,64%. 
Dalam waktu dekat, Pemkot Malang akan 
menyalurkan Bansos tunai Rp300ribu kepa-
da 34.884 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
dengan rincian datanya dari eksekutif 22.861 
KPM dan dari DPRD 12.023 KPM. Di luar ang-
garan daerah juga akan disalurkan Bansos tu-
nai dari Kemensos RI sebesar 600ribu kepada 
14.644 KPM. Total 52.008 KPM. Jumlah ini cuk-
up kecil (5,9%) dibanding jumlah penduduk 
Kota Malang yakni sebanyak 887.443 jiwa 
yang hampir semuanya terimbas Covid-19.
 Jumlah alokasi BTT khususnya belanja 
Bantuan sosial ini masih jauh di bawah alo-
kasi belanja makan dan minum rapat sebesar 
Rp27.747.605.990 atau 1%, dan belanja per-
jalanan dinas Rp67.799.815.000 atau 2,65%. 
Menunjukkan pemerintah Kota Malang be-
lum sepenuhnya serius melaksanakan per-
lindungan sosial utamanya di masa pandemic. 
Seharusnya, dengan anggaran belanja yang 
mencapai 2,5 Triliun, Pemkot Malang dapat 
mengoptimalkan peran perlindungan sosial 
dengan memprioristaskan belanja daerah 
untuk kepentingan mendesak rakyat di masa 
pandemic, dan menghapus program-program 
yang menambah beban operasional birokrasi 
seperti halnya belanja perjalanan dinas, belan-
ja makan dan minum rapat.

Mengukur Kebijakan Propoor Budgeting Kota Malang

 Ada dua pendekatan untuk menilai 
apakah pengelolaan anggaran publik sudah 
pro rakyat atau tidak, yaitu berdasarkan as-
pek proses dan substansial. Penekanan aspek 
proses lebih pada pengelolaan anggaran yang 

menerapkan prinsip pengelolaan anggaran 
yang baik yakni adanya transparansi, akunt-
abilitas, dan pasrtisipatif. Kemudian aspek 
substansinya, yaitu penerapan fungsi aloka-
si-distribusi-stabilisasi yang menyentuh kebu-
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tuhan rakyat.
Anggaran pro rakyat tidak dapat diwujudkan 
hanya dengan menaikkan alokasi anggaran 
tanpa diikuti pembenahan proses partisipasi 
dan transparansi pengelolaan anggaran. Baier-
le (2001) menjelaskan tentang anggaran par-
tisipatif sebagai sebuah ‘kontrak sosial’ yang 
dibangun daru aras akar rumput (bottom up)  
dengan menggunakan partisipasi langsung 
dari warga dalam proses perencanaan ke-
bijakan publik, khususnya penyusunan dan 
alokasi anggaran pemerintah kota yang ber-
pihak pada keadilan sosial. MCW, pada tahun 
2021, melakukan analisis anggaran pro rakyat 
dengan mengarahkan fokus pada dua sector 
issu pelayanan dasar yakni, anggaran belan-
ja kelompok disabilitas dan anggaran belan-
ja untuk pemberdayaan perempuan. Berikut 
hasilnya.
 Tingkat kemiskinan di Indonesia pada 
tahun 2019 mencapai 9,41 persen, mengala-
mi penurunan dibanding tahun 2015 men-
capai 11,2 persen. Namun, penurunan angka 
kemiskinan tersebut tidak beriringan den-
gan indeks rasio gini atau tingkat pemerata-
an kekayaan di tanah air. Temuan Tim Nasi-
onal Penanggulangan Kemiskinan (TNPK) 
pada 2019 menunjukkan data bahwa 1 pers-
en orang terkaya di Indonesia menguasai 50 
persen asset nasional, jika dinaikkan menjadi 
10 persen orang terkaya maka menguasai 70 
persen asset nasional, sementara 90 pers-
en lainnya memperebutkan sisanya yakni 30 
persen. Kondisi ini membuat Indonesia bera-
da pada urutan ke-4 sebagai Negara dengan 
kesenjangan sosial paling parah setelah Rusia, 
India, dan Thailand.  Sekaligus menunjukkan 
kebijakan pemerintah dalam mengelola sum-
ber daya yang ada belum optimal mendorong 
pemerataan sosial-ekonomi.
 Salah satu instrument pembangunan 
yakni anggaran publik dapat digunakan un-
tuk mendorong pemerataan social-ekonomi 
melalui pendekatan pro poor budget atau an-
ggaran pro rakyat miskin. Kebijakan pro poor 
budget merupakan salah satu cara pengen-
tasan kemiskinan yang sifatnya berpihak pada 
masyarakat miskin. Penerapan anggaran pro 
poor pada suatu pemerintahan daerah dapat 
ditelaah melalui visi misi kepala daerah yang 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beser-
ta turunan setiap tahunnya dalam Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk 
melihat program terkait dan alokasi anggaran 
belanjanya. Dengan adanya penerapan konsep 
anggaran pro poor budget diharapkan mam-
pu mengakomodir kebutuhan rakyat sehingga 
mengurangi ketimpangan. 
 Di antara masyarakat, ada beberapa 
kelompok yang paling rentan secara sosial, 
seperti kelompok rentan perempuan dan 
kelompok rentan disabilitas.  Kelompok ini 
dinilai rentan karena sering kali menjadi kor-
ban kekerasan, memiliki keterbatasan fisik 
sehingga membutuhkan perlakuan khusus di 
tengah masyarakat. Kelompok rentan ini per-
lu mendapat perhatian lebih dari pemeritah 
melalui kebijakan anggaran yang menyasar 
kebutuhan dan persoalan yang mereka hada-
pi. Penting kiranya membumikan konsep pro 
poor budgeting sebagai salah satu instrument 
pembangunan yang berkeadilan. Atas per-
soalan tersebut, Malang Corruption Watch 
(MCW) membuat kajian “Kebijakan Anggaran 
Pro Kelompok Rentan Perempuan dan Disabil-
itas”.
 Hadiwijoyo menjelaskan bahwa angga-
ran yang berpihak kepada rakyat miskin (pro-
poor budgeting) dapat diterjemahkan sebagai 
praktek perencanaan dan penganggaran yang 
sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, 
program dan kegiatan yang dampaknya dapat 
meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhin-
ya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, serta 
dampaknya dapat meningkatkan kesejahter-
aan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak 
dasar masyarakat (Rinusu, 2006:2). FITRA 
(Forum Transparansi Anggaran) mengiden-
tifikasi prinsip-prinsip umum penganggaran 
yang baik yang dicirikan dengan factor-faktor 
yang diuraikan oleh Mawardi dan Sumarto: 
1. Transparan, dengan beberapa indikator: 
a) Dokumen anggaran dapat dengan mudah 
diakses oleh public; b) Dibukanya akses/par-
tisipasi aktif publik dalam proses perumu-
san program dan pengambilan keputusan; c) 
Adanya kebijakan yang memberikan ruang 
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kontrol dan monitoring oleh lembaga inde-
penden dan masyarakat sebagai media check 
and balance; d) Adanya prosedur pertanggu-
ngjawaban pengelolaan keuangan 
2. Rasional. Perhitungan besaran peneri-
maan-pengeluaran dilakukan dengan cermat 
berdasarkan data yang akurat sesuai dengan 
kondisi aktual ekonomi makro dan mikro. 
3. Akuntabel. Adanya tanggung jawab yang 
tinggi dari pemerintah dalam mengelola ang-
garan sebagai amanat rakyat. 
4. Keadilan dan Proporsional. Anggaran 
dialokasikan secara proporsional pada sek-
tor-sektor tertentu yang sifatnya mendesak 
dan berhubungan dengan kepentingan mas-
yarakat luas, sekaligus sebagai kompensasi 
pemerintah kepada kelompok masyarakat 
tertentu (miskin) untuk mengurangi ketim-
pangan pendapatan yang telah menciptakan 
ketidakadilan ekonomi.
Telaah Anggaran Pro-Perempuan
 Salah satu misi Kota Malang yang tertu-
ang dalam Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah Daerah (RPJMD) adalah Mewujudkan 
kota yang rukun dan toleran berasaskan ke-
beragaman dan keberpihakan terhadap mas-
yarakat rentan dan gender. Penyelenggaraan 
pemerintah diprioritaskan pada peningkatan 
perlindungan terhadap masyarakat rentan, 
penyetaraan gender, serta kerukunan sosial. 
Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan 
dan kerukunan sosial yang berpihak kepada 
masyarakat rentan dan gender dengan indika-
tornya adalah angka kemiskinan, indeks mod-
al sosial, indeks pembangunan masyarakat, 
dam indeks pembangunan gender. 
 Dalam mencapai tujuan dan sasaraan 
pada misi ke-3 tersebut, prioritas program Wa-
likota Malang yang disebutkan dalam RPJMD 
dan yang lebih berfokus kepada kaum rentan 
perempuan di antaranya adalah membina dan 
memberdayakan PMKS untuk lebih produk-
tif, membangun RTH ramah perempuan dan 
anak, membangun sistem informasi pelaporan 
pelacakan dan penindakan kasus kekerasan 
perempuan dan anak, dan menyiapkan keluar-
ga muda baru dengan konsep sekolah ibu. Un-
tuk mencapai misi yang berpihak pada kaum 
rentan perempuan, dicantumkan juga dana 
pagu yang disediakan oleh Pemerintah dalam 

program pembangunan pro kelompok rent-
an perempuan. Dalam APBD, program untuk 
kaum rentan perempuan berada pada Dinas 
Perempuan dan Anak dan Dinas Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan 
jumlah belanja dinas Rp52,030,313,839. Pro-
gram-program yang ditujukn untuk perem-
puan diantaranya adalah:
1. Program Pengarusutamaan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran 
yang dialokasikan sebesar Rp640,306,300.
2. Program Perlindungan Perempuan den-
gan anggaran yang dialokasikan sebesar-
Rp729,748,000. 
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 
dengan anggaran yang dialokasikan sebesar-
Rp157,500,000. 
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender 
Dan Anak dengan anggaran yang dialokasikan 
sebesarRp360,986,500.
 Dari penjabaran mengenai visi misi 
didalam RPJMD, RKPD, dan penganggaran da-
lam APBD, terdapat ketidaksesuaian antara 
jumlah alokasi daalm APBD dengan yang ter-
dapat di RKPD. Misalnya, pada program KIE 
pemberdayaan perempuan di Kota Malang 
yang dalam RKPD dianggarkan sebesar 
Rp250,000,000, sedangkan di APBD dianggar-
kan sebesar Rp293,356,000 yang seluruhnya 
digunakan untuk belanja operasional. Selain 
itu untuk program pemberdayaan perem-
puan yang dalam RKPD dialokasikan sebesar 
Rp1,168,064,500, dalam APBD hanya diang-
garkan sebesar Rp640,306,300.Terdapat be-
berapa program yang direncanakan dalam 
RKPDtidak dicantumkan dalam APBD misaln-
ya program fasilitasi P2TP2A, dan sosialisasi 
pemenuhan hak perempuan dan anak.
 Program pembangunan untuk kelom-
pok rentan perempuan belum maksimal ber-
dasarkan ketidaksesuaian program dan an-
ggaran di dalam RPJMD, RKPD, dan APBD. 
Selain itu, belum maksimalnya proses pem-
berdayaan perempuan di berbagai bidang, 
termasuk pendidikan dan ekonomi. Apabila 
perempuan tidak dijadikan target sasaran 
pengentasan kemiskinan dan analisis gender 
tidak digunakan untuk melihat akar penyebab 
kemiskinan, maka program-program pengen-
tasan kemiskinan tidak akan bisa menjang-
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kau kebanyakan perempuan yang memiliki 
keterbatasan akses terhadap ruang publik. 
Sementara itu, jangkauan program yang tidak 
responsif gender sangat terbatas pada pro-
gram-program yang terjadi ruang publik. Aki-
batnya, persoalan yang terjadi di ruang privat 
seperti kekerasan terhadap perempuan dalam 
rumah tangga, tidak menjadi prioritas pro-
gram bagi pemerintah.
Telaah Anggaran Ramah Disabilitas 
Berdasarkan visi misi Kota Malang yang ter-
tuang dalam RPJMD periode 2018-2023 
dicanangkan program yang pro terhadap 
penyandang disabilitas. Program-program 
tersebut berupa rehabilitasi sosial yang di-
canangkan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Poin 
dalam RPJMD mengenai pelayanan pada pen-
yandang disabilitas adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan dan aksesbilitas 
bagi pengunjung yang berkategori difabel 
pada perpustakaan digital; 
2. membangun sarana prasarana sosial yang 
ramah terhadap penyandang difabel; dan
3. membangun sistem informasi penghubung 
warga yang ingin membantu anak berkebutu-
han khusus.
 Dalam RKPD dijelaskan secara terper-
inci mengenai detail yang ada pada RPJMD. 
Terdapat beberapa program yang merupakan 
rincian dari Progam rehabilitas Perlindungan 
Sosial, sebagai berikut: 1). Fasilitasi terapi bagi 
peyandang disabilitas. Jumlah penyandang 
disabilitas miskin yang diberi bantuan terapi 
adalah 250 orang dengan jumlah anggaran 
450. 410. 000; 2). Operasional Pos Rehabilita-
si Sosial berupa bimbingan atau pemantapan 
bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyan-
dang Disabilitas. Bimbingan akan dilakukan 
selama 70 kali. 
 Dalam RKPD ada beberapa poin pent-
ing mengenai program yang ditujukan pada 
kelompok masyarakat penyandang disabili-
tas. Di antaranya; Program Pembinaan pen-
gelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Ru-
mah KhususJumlah penyediaan pemukiman 
yang layak bagi Masyarakat Berpenghasi-
lan Rendah dan disabilitas berupa program 
pengembangan perumahan pada Dinas Peker-
jaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM). Se-

lain itu pada dinas sosial, ada beberapa pro-
gram, yakni: a.Program Rehabilitasi Sosial . 
Jumlah bimbingan/pemantapan bagi usaha 
ekonomiproduktif (UEP) Penyandang disabili-
tas berupa pemberian bimbingan fisik, mental 
spiritual dan sosial; b. Melakukan assestment 
penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) penerima manfaat program rehabil-
itasi dan perlindungan jaminan sosial yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya serta mening-
kat kemampuan fungsi sosialnya; c. Bantuan 
sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lan-
jut usia terlantar/tidak potensial; d. Pemu-
langan penyandang disabilitas yang terlantar 
ke daerah asal; e. Pemberian fasilitas terapi 
bagi penyandang disabilitas; f.Pembinaan dan 
pelatihan ketrampilan kerja bagi penyandang 
masalah kesejateraan sosial (PMKS)
 Jika melihat kesesuaian antara dua do-
kumen tersebut, terdapat dua poin pada RP-
JMD yang tidak tertera pada RKPD. Dua poin 
tersebut yaitu peningkatan pelayanan dan 
aksesbilitas bagi pengunjung yang berkate-
gori difabel pada perpustakaan digital dan 
membangun sistem informasi penghubung 
warga yang ingin membantu anak berkebutu-
han khusus. Hal ini menjadi pertanyaan besar 
karena RKPD seharusnya merupakan penja-
baran secara detail dari RPJMD.  
 Penyandang disabilitas merupakan 
kelompok masyarakat yang memerlukan per-
hatian lebih dari pemerintah. Harapannya 
adalah pemerintah dapat memberikan kebi-
jakan yang pro terhadap penyandang disabil-
itas. Karena pada dasarnya anggaran harus 
dialokasikan secara proporsional pada sek-
tor-sektor tertentu yang sifatnya mendesak 
dan berhubungan dengan kepentingan mas-
yarakat luas, sekaligus sebagai kompensasi 
pemerintah kepada kelompok masyarakat 
tertentu untuk mengurangi ketimpangan 
pendapatan yang telah menciptakan ketida-
kadilan ekonomi. Namun kebijakan pemerin-
tah yang pro terhadap kelompok rentan salah 
satunya penyandang disabilitas masih minim 
realisasinya.
 Berdasarkan data di atas, saat ini ke-
bijakan dan program pada pemerintah Kota 
Malang masih belum pro poor. Beberapa poin 
yang menjadi dasar alasan:
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1. Program yang ditujukan untuk kelompok 
rentan disabilitas masih belum menjadi priori-
tas. Hal ini dibuktikan dengan ketidaksesuaian 
antara program pada RPJMD dan RKPD. Dalam 
RPJMD terdapat beberapa program yang digu-
nakan untuk kelompok rentan disabilitas, na-
mun dalam RKPD tidak terdapat turunannya.
2. Beberapa fasilitas publik di Kota Malang ma-
sih belum ramah terhadap kelompok rentan 
disabilitas. Seperti tidak adanya guiding block, 
elevator/lift yang sempit dll. Padahal pening-
katan sarana prasarana yang ramah terhadap 
disabilitas telah diatur dalam kebijakan dan 
program pemerintah. Namun sekali lagi real-
isasinya masih kurang.
 Berdasarkan pemaparan di atas, pem-
bangunan inklusif penyandang disabilitas be-
lum maksimal di Kota Malang. Hal ini dapat 
terlihat dari kurangnya fasilitas yang dise-
diakan untuk penyandang disabilitas. Selain 
itu, hal ini terlihat dari belum maksimalnya 
proses pemberdayaan penyandang disabili-

tas di berbagai bidang, termasuk pendidikan, 
kesehatan, dan ekonomi. Kendala pembangu-
nan inklusif di Indonesia terdapat di berbagai 
tingkat sistem sosial, mulai dari tingkat indi-
vidu hingga kebijakan. Masing-masing kenda-
la tersebut saling berinteraksi satu sama lain 
dan menghasilkan intensitas kendala yang 
berbeda-beda bagi tiap individu penyandang 
disabilitas. Individu penyandang disabilitas 
terpinggirkan dalam pembangunan bukan 
semata-mata karena keterbatasan fungsi/
struktur tubuh saja. Interaksi mereka dengan 
lingkungan yang tidak ramah disabilitaslah 
yang menjadi penyebab utamanya.Di ting-
kat tingkat individu, rendahnya keberdayaan 
penyandang disabilitas menjadi konsekuen-
si dan penyebab penting yang memengaruhi 
rendahnya tingkat partisipasi dalam pemba-
ngunan dan rendahnya akses terhadap berb-
agai layanan publik. 

“
Eksekutif negara modern adalah se-
buah komite yang mengelola kepent-
ingan bersama kaum borjuis secara 

keseluruhan
”

-Friedrich Engels-
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Mengukur Kebijakan Propoor Budgeting Kota Malang

A. Kebijakan Anggaran Kota Malang Belum 
Pro Pelayanan Publik Dasar
 Pelayanan publik dasar (Kesehatan dan 
pendidikan) merupakan isu paling strategis 
dalam pelaksanaan pemerintahan. Karenanya, 
tiap periode pemimpin pemerintahan selalu 

menempatkan pelayanan publik dasar sebagai 
tujuan utama yang tertuang dalam visi-misi 
pemimpin terpilih. Sebagaimana juga Pemer-
intah Kota Malang memposisikan pelayanan 
publik dasar sebagai sasaran prioritas. Hal ini 
tercantum dalam RPJMD sebagai berikut.

 Dalam visi Kota Malang di atas, upaya 
pertama yang ditempuh tertuang dalam mis-
inya yakni “menjamin akses dan kualitas pen-
didikan, kesehatan,dan layanan dasar lainnya 
bagi semua warga”. Kesadaran pentingnya pe-
layanan sektor pendidikan dan kesehatan su-
dah dimiliki Pemerintah Kota Malang. Namun 
pertanyaannya, apakah visi-misi normative 

tersebut sesuai dengan kebijakan dan pro-
gram nyata di tengah masyarakat. Cerminan 
kebijakan tersebut dapat ditelaah melalui alo-
kasi dan distribusi anggaran, serta substan-
si program dalam menjawab tantangan pada 
sektor pendidikan dan kesehatan. Lengkapnya 
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Angga-
ran (DPA) Kota Malang tahun 2021.

Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

 Berdasarkan pemetaan alokasi angga-
ran pendidikan per program tersebut tampak 
arah prioritas anggaran. Urusan pemerintah-
an bidang pendidikan Rp515.794.491.616, 
dengan rincian untuk belanja program 
penunjang urusan pemerintahan daerah 
Rp332.331.849.977 (65%). Sementara un-

tuk program pengelolaan pendidikan dialo-
kasikan sebesar Rp182.834.675.959 (35%). 
Dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk 
menunjang operasional birokrasi masih leb-
ih besar dibandingkan program pengelolaan 
pendidikan yang langsung bersentuhan den-
gan substansi pendidikan itu sendiri.
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Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

 ementara itu, pemetaan alokasi ang-
garan urusan pemerintahan bidang keseha-
tan per program tersebut juga menampakkan 
arah prioritas anggaran. Urusan pemerin-
tahan bidang kesehatan Rp267.604.526.201, 
dengan rincian untuk belanja program 
penunjang urusan pemerintahan daerah 
Rp116.660.446.264 (43,6%). Sementara un-
tuk program pemenuhan upaya kesehatan 
perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 
dialokasikan sebesar Rp147.579.055.137 
(55,1%). Selain itu, ada program peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia kesehatan 
sebesar Rp408.420.000 (0,15%); program 
sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 
minuman Rp1.016.602.800 (0,37%); dan pro-
gram pemberdayaan masyarakat bidang kes-
ehatan Rp1.940.002.000 (0,72%). Anggaran 
yang terserap untuk menunjang urusan pe-
merintahan cukup besar menunjukkan per-
soalan “gemuknya” struktur birokrasi Kota 
Malang hingga tahun 2021 masih terus ber-
langsung.

Ketimpangan Belanja Sektor Pendidika 
Dan Kebudayaan
1) Belanja Kebudayaan Kota Malang.
 Pemkot malang, pada tahun 2021 
menganggarkan belanja disektor kebudayaan 
sebesar 4.681 M, atau 0,6 persen dari total 
anggaran sebesar 834.301 M. jumlah ini leb-
ih besar dibandingkan tahun lalu yakni 3,9 M. 
Meski begitu, presentase belanja kebudayaan 

tahun ini justru menurun dari tahun sebel-
umnya yang mencapai 2% dari total belanja 
pendidikan dan kebudayaan 2020.  Anggaran  
tersebut akan gunakan untuk membiayai 5 
program di sektor kebudayaan diantaranya: 
perkembangan kesenian tradisional, pengem-
bangan kebudayaan, pembinaan sejarah, pen-
gelolaan permuseuman dan pengelolaan cagar 
budaya. Jumlah ini cukup timpang jika diband-
ingkan dengan kegiatan perjalan Dinas ASN, 
meskipun didominasi perjalan dalam negeri, 
namun besran belanja yang dialokasikan me-
nembus angka 67,7 M. selain ketimpangan 
penganggaran, alokasi perjalan dinas den-
gan jumlah yang fantastis tersebut juga ber-
dampak ketidakmaksimalan penyerapannya 
karena pembatasan mobilitas di masa pan-
demi covid-19, juga berpotensi melahirkan 
penyelewengan yang berakibat pada praktik 
korupsi.

2) Infrastruktur Pendidikan Belum Mera-
ta.
 Selain biaya operasional untuk siswa, 
infrastruktur pendidikan juga perlu di sorot. 
Bercermin dari permasalahan Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun 2021, 
permasalahan utamanya adalah tidak mema-
dainya kuota SMP Negeri dibanding jumlah 
lulusan SD di Kota Malang. Mengingat antu-
siasme masyrakat untuk mendaftar di SMP 
Negeri cukup tinggi karena pertimbangan bi-
aya. Selain itu, pemerataan pendidikan juga 
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diperlukan dukungan ketersediaan infrastruk 
dan sarana prasarana yang memadai.
Sebelumnya, pada tahun 2020 lau, pemkot 
Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 

34 Miliar untuk membangun tiga SMPN dan 
telah difungsikan hingga sekarang. Berikut 
rinciannya.

Anggaran pembangunan 3 SMPN Baru Kota Malang

 Meski demikian, hal ini tidak serta 
merta menjawab problem pemerataan pen-
didikan, terlebih daya tampung peserta didik 
baru masih yang belum memadai. Selain itu, 
total anggaran pembangunan tiga bagungan 
SMPN baru tersebut juga terbilang jauh lebih 
kecil dibandingkan anggaran perjalanan dinas 
yang menyentuh angka 67, 7 Miliar. Serta an-
ggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD den-
gan total Rp 40 Miliar sebagaimana termuat 
dalam dokumen APBD 2021.

 Keengganan ini turut berimplikasi pada 
belum terpenuhinya kuota 50% penerimaan 
peserta didik baru pada tahun 2021 sebagai 
indikator pemerataan pendidikan,. Bahkan, 
kondisi demikian deprediksikan terus terjadi 
pada tahun-tahun mendatang. selain jumlah 
SMPN yang masih berkurang, persebaran lo-
kasi SMPN di Kota Malang yang timpang serta 
jumlah lulusan baru yang terus bertambah se-
tiap tahunnya. Berikut rinciannya:

Tabel: Persebaran SMPN menurut Kecamatan dan Jumlah Siswa

Data sebaran siswa sekolah di masing-masing Kecamatan

 Terbukti, Pada tahun 2021, total daya 
tampung pada seleksi PPDB untuk SMP Neg-
eri sejumlah 6.736 siswa. Daya tampung 
ini sudah termasuk 3 SMPN baru yang ada 
di Gadang, Polehan dan Mulyorejo. Namun 
penambahan tersebut tidak banyak menyum-
bang ketimpangan kebutuhan lulusan SD/MI 
untuk bisa melanjutkan ke SMP Negeri. Dalam 
Momen PPDB tahun 2021, justru banyak sisa 

kuota PPDB yang tidak terserap dalam seleksi, 
yaitu berjumlah 512 sisa kursi, dimana ang-
ka tersebut belum termasuk siswa yang lolos 
tapi tidak daftar ulang. Jika diasumsikan 1 ke-
lasnya menampung 30 siswa, maka sisa kuo-
ta tersebut cukup untuk menampung kurang 
lebih 17 kelas siswa baru kelas 7 SMPN. Dari 
data di atas dapat disimpulkan bahwa selain 
tidak meratanya persebaran SMPN di setiap 
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Kecamatan, SMPN yang ada juga tidak bisa 
menampung semua lulusan SDN setiap tahun. 
Permasalahan lain yaitu kurang transparann-
ya penggunaan sisa kuota PPDB juga memu-
nculkan masalah baru yaitu potensi jual beli 
kursi.
 Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Pemerintah Kota Malang belum se-

cara maksimal mengalokasikan anggaran pe-
merintah daerahnya sesuai dengan program 
prioritas. Dimana mayoritas pembiayaan be-
lanja pegawai yang begitu besar. Jika hal yang 
demikian terus terjadi, bisa saja Kota Malang 
sebagai “Kota Pendidikan” hanya sebatas label 
saja, padahal secara riil tidak menunjukan hal 
demikian.

Polemik PPDB
 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Di-
dik Baru (PPDB) baru selesai dilakukan, baik 
melalui jalur inklusi, afirmasi, prestasi, mutasi 
dan zonasi. Publik membutuhkan data yang 
komprehensif terkait daya tampung disetiap 
jalur. Berdasarkan pengumuman di website 

masing-masing sekolah dan disesuaikan den-
gan jumlah ketersediaan kuota, terdapat sisa 
kuota untuk beberapa jalur penerimaan yang 
tidak digunakan. Berikut ada data dari mas-
ing-masing website di SMP Negeri yang mem-
publikasikan hasil seleksi PPDB 2021  :
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Keterangan :
Tahap 1 Afirmasi, Prestasi Lomba dan Mutasi
Tahap 2 Prestasi Raport
Tahap 3 Zonasi

 Minimnya akses informasi pada PPDB 
2021 Kota Malang terbukti dengan banyak 
ditemukannya sekolah yang tidak terdapat 
website resiminya. Padahal keberadaan web-
site merupakan sarana yang penting untuk 
menjamin akses masyarakat yang ingin men-
getahui informasi seputar sekolah tersebut. 
Pemerinntah daerah harus terus mendorong 
upaya keterbukaan informasi di institusi pen-

didikan kepada publik. Salah satunya dengan 
mengaktifkan sarana media online seperti 
website dan media sosial. Selain itu, pemerin-
tah daerah harus membuka selebar-lebarnya 
sisa kuota kursi PPDB di semua jenjang ke-
pada publik. Penggunaan sisa kuota tersebut 
haruslah digunakan dengan mekanisme yang 
terbuka untuk meminimalisir dugaan potensi 
jual beli kursi

Indeks Persepsi Korupsi Daerah (IPKD) Kota Malang 2021
 Stranas-PK adalah arah kebijakan na-
sional yang memuat arah fokus dan sasaran 
pencegahan korupsi yang digunakan sebagai 
acuan kementerian, lembaga, pemerintah 
daerah dan pemangku kepentingan lainnya 
dalam melaksanakan aksi pencegahan korup-
si di Indonesia. Berdasarkan laporan pelaksa-
naan Stranas PK triwulan VI Tahun 2020 nilai 
realisasi dan kepatuhan daerah kota/kabupat-
en masih cukup rendah, artinya realisasi dan 
kepatuhan daerah untuk melaporakan pelak-
sanaan Aksi PK kepada Timnas PK tidak ber-
jalan sebagaimana yang diharapkan, termasuk 
di Kota Malang. Kota Malang memiliki nilai 
kepatuhan sebesar 50.01% dan realisasi lapo-
ran sebesar 50.01%. Pengukuran ini dilaku-
kan berdasarkan metode self assestment di 
mana kepala daerah mengisi atau mengupload 
laporan pelaksanaan secara mandiri ke dalam 
wadah sistem informasi yang telah disediakan 
oleh Timnas-PK. Model pengukuran seperti 
ini tentu harus terverifikasi dan tervalidasi se-
cara langsung, agar apa yang telah dilaporkan 
benar-benar sesuai dengan kenyataan.
 Agar implementasi Stranas PK dapat 
berjalan dengan baik sesuai dengan harapan 
dan agar tantangan di atas dapat tersele-
saikan, maka diperlukan cara/ metode tam-

bahan untuk melihat sejauh mana implemen-
tasi stranas PK dijalankankan secara optimal 
atau tidak oleh daerah. Pengukuran dilakukan 
dengan menggunakan indeks persepsi korup-
si daerah melalui survey persepsi masyarakat 
berdasarkan implementasi Stranas PK, teruta-
ma terkait sejauhmana penguatan partisipasi 
masyarakat dalam fokus Stranas PK di daer-
ah. Hal ini didasarkan pada posisi masyarakat 
sebagai stakeholder yang dapat merasakan 
secara langsung ada atau tidaknya perubah-
an dari penerapan Stranas PK di pemerintah 
daerah. Jika persepsi masyarakat terhadap im-
plementasi Stranas PK bernilai baik (nilai be-
sar) maka hal tersebut tentu akan berkolerasi 
dengan tingkat potensi korupsi yang kecil, be-
gitupun sebaliknya. Jika persepsi masyarakat 
bernilai buruk (nilai kecil) maka tingkat po-
tensi korupsi di daerah itu tinggi.
 Metode penelitian dirancang dengan 
merumuskan variable berdasrkan latar be-
lakang masalah. Adapun variable yang disepa-
kati adalah pertama, variable bebas yakni 
persepsi masyarkat, dan kedua, tingkat ko-
rupsi di daerah sebagai variable terikat. Pop-
ulasi dalam penelitian ini adalah warga kota 
malang. Jumlah sampel yang siambil dalam 
survey adalah 400 orang responden. Penari-
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kan sampel menggunakan rumus slovin den-
gan rumus:

n = N/(1+N x (e)2
n = Jumlah Sample
N = Jumlah Populasi
E = error tolerance

n = 874.890/1+874.890 x (0.05)2 = 
874.890/2.188,225
n = 399,8 = 400
Margin Error = 5%

 Instrument penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan member-
ikan daftar pertanyaan tertutup dan waw-
ancara bagi responden berdasarkan ukuran 
yang ditentukan. Setelah penyusunan model 
IPK daerah selama kurang lebih 3 bulan, tim 
menyusun prosedur pengumpulan data den-
agn istrumen survey. Survey dilakukan den-
gan  menyebarkan kuesioner atau wawancara 
dengan tujuan untuk mengetahui persepsi 
masyarakat terhadap implementasi Stra-
nas PK. Selanjutnya, tim peneliti melakukan 
analisis data yang dimulai dari tahap persia-
pan, melakukan tabulasi, penerapan data se-
suai pendekatan penelitian. Mengingat data 
yang dianalisis adalah data kuantitatif, maka 
analisis data dalam penelitian menggunakan 
metode statistik.
 Dari 400 responden yang disurvey, 59% 
diantaranya merupakan laki-laki dan 41% 
lainnya adalah perempuan. Sementara untuk 
jenis pekerjaan, rata-rata didominasi oleh ma-
hasiswa dengan jumlah 146 responden, disu-
sul belum bekerj 95 responden, wiraswasta 58 
responden, karyawan 47 responden dan tena-
ga pendidikan 18 responden. Sementara jenis 
pekerjaan seperti dosen, ibu rumah tangga 
dan wartawan sebanyak 8 responden, 4 ber-
profesi sebagai advokat, ASN dan Konsultan 
masing-masing 3 responden dan paling kecil 
kontraktor dengan 2 responden. 
 Jumlah responden tersebut tersebar 
di seluruh wilayah kota malang dengan pere-
sentase masing-masing kecamatan sebagai 
berikut: Lowokwaru 45%; blimbing 16%; 
kedungkandang 15%, sukun 15% dan klojen 
9%. Secara umum, terdapat lima pertanyaan 

sektoral yang melingkupi pelayanan perizin-
an; keuangan daeah; Pelayanan public dan 
birokrasi; pencegahan dan pemeberantasan 
korupsi; dan potensi korupsi. Hasil analisis 
terhadap survey tersebut menunjukan bahwa: 
1) Perizinan Daerah
 Prosentase pelibatan masyarakat da-
lam forum konsultasi Publik perencanaan ke-
bijakan perizinan sebesar 27% menilai sangat 
buruk, 19% menilai buruk, 31% sedang, 19% 
menilai baik dan 4% menilai sangat baik. Skor 
Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang be-
rarti buruk. Prosentase Masyarakat dapat 
mengakses perizinan sesuai dengan regulasi 
sebesar 20% menilai sangat buruk, 19% me-
nilai buruk, 33% menilai sedang, 20% menilai 
baik dan 8% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.8 yang berarti bu-
ruk. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam 
pengawasan perizinan sebesar 28% menilai 
sangat buruk, 26% menilai buruk, 31% me-
nilai sedang, 11% menilai baik, dan 4% me-
nilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korup-
si Daerah 1.4 yang berarti buruk. Prosentase 
Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pelak-
sanaan perizinan sebesar 31% menilai sangat 
buruk, 26% menilai buruk, 28% menilai se-
dang, 12% menilai baik, dan 3% menilai san-
gat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daer-
ah 1.3 yang berarti buruk. Kesimpulan Skor 
Persepsi Korupsi disektor perizinan adalah 
1.5 yang berarti buruk.
2) Keuangan Daerah
 Prosentase Masyarakat dilibatkan da-
lam perencanaan penganggaran keuangan 
daerah (Misanya dalam Musrenbang) sebe-
sar 25% menilai sangat buruk, 27% menilai 
buruk, 29% menilai sedang, 12% menilai 
baik, dan 7% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti bu-
ruk. Prosentase Masyarakat dapat dengan mu-
dah mengakss informasi pengelolaan keuan-
gan daerah (misalanya: dokumen APBD, RKA, 
DPA) sebesar 26% menilai sangat buruk, 24% 
menilai buruk, 31% menilai sedang, 14% me-
nilai baik, dan 5% menilai sangat baik. Skor 
Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang be-
rarti buruk. Prosentase Masyarakat dilibatkan 
dalam pengawasan pengelolaan atau pelaksa-
naan pendapatan dan belanja keuangan daer-
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ah (Misalnya: Pengawasan terhadap Pendapa-
tan Pajak, Retribusi Daerah dan Penggunaan 
Anggaran) sebesar 30% menilai sangat buruk, 
27% menilai buruk, 29% menilai sedang, 11% 
menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor 
Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang be-
rarti buruk. 
 Prosentase Masyarakat dilibatkan da-
lam evaluasi pelaksanaan keuangan daerah 
(Misalnya: dalam forum Laporan Keternagan 
Pertanggungjawaban (LKPJ), dapat mengak-
ses Laporan Keuangan Daerah) sebesar 28% 
menilai sangat buruk, 28% menilai buruk, 
30% menilai sedang, 10% menilai baik, dan 
4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi 
Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
 Prosentase masyarakat dilibatkan da-
lam perencanaan kebijakan pengadaan ba-
rang dan jasa (misalnya: sosialisasi tentang 
konsolidasi pengadaan, e-catalog, Unit Kerja 
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)) sebe-
sar 28% menilai sangat buruk, 27% menilai 
buruk, 31% menilai sedang, 11% menilai 
baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti bu-
ruk. Prosentase masyarakat dapat mengakses 
dokumen pengadaan barang dan jasa (Misal-
nya: dokumen kontrak dengan pihak ketiga) 
sebesar 31% menilai sangat buruk, 26% me-
nilai buruk, 30% menilai sedang, 10% menilai 
baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti bu-
ruk. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam 
pengawasan pengadaan barang dan jasa sebe-
sar 12% menilai sangat buruk, 37% menilai 
buruk, 36% menilai sedang, 3% menilai baik, 
dan 12% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti bu-
ruk.
 Sementara pelibatan masyarakat da-
lam evaluasi pengadaan barang dan jasa se-
besar 30% menilai sangat buruk, 27% me-
nilai buruk, 30% menilai sedang, 10% menilai 
baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti bu-
ruk. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam 
perencanaan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah sebesar 29% 
menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 
32% menilai sedang, 9% menilai baik, dan 3% 

menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Ko-
rupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk. Kesimpu-
lan Skor Persepsi Korupsi di sektor keuangan 
daerah adalah 1.4 yang berarti buruk.
3) Pelayanan Publik dan Reformasi Bi-
rokrasi
 Prosentase masyarakat dilibatkan da-
lam penyusunan kebijakan pelayanan pub-
lik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi 
Kependudukan) sebesar 24% menilai sangat 
buruk, 25% menilai buruk, 31% menilai se-
dang, 15% menilai baik, dan 5% menilai san-
gat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 
1.5 yang berarti buruk. Prosentase masyarakat 
dilibatkan dalam perencanaan Standar Pe-
layanan Minimum (SPM), Standar Operasion-
al Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan 
(Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi 
Kependudukan) sebesar 21% menilai sangat 
buruk, 28% menilai buruk, 33% menilai se-
dang, 15% menilaibaik, dan 3% menilai san-
gat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 
1.5 yang berarti buruk.
 Prosentase masyarakat dilibatkan da-
lam pengawasan dan evaluasi penyelengga-
raan pelayanan publik (Pendidikan, Keseha-
tan dan Administrasi Kependudukan) sebesar 
22% menilai sangat buruk, 28% menilai bu-
ruk, 31% menilai sedang, 16% menilai baik, 
dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti bu-
ruk. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam 
evaluasi kinerja aparatur sipil negara (misal-
nya: melalui survei kepuasan masyaarakat) 
sebesar 25% menilai sangat buruk, 30% me-
nilai buruk, 27% menilai sedang, 14% menilai 
baik, dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti bu-
ruk. Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi di sek-
tor Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 
adalah 1.5 yang berarti buruk.
4) Pencegahan dan Pemberantasan korus-
pi di Kota Malang
 Prosentase penegakan hukum tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh Polres 
Kota Malang sebesar 20% menilai sangat bu-
ruk, 25% menilai buruk, 32% menilai sedang, 
17% menilai baik, dan 6% menilai sangat baik. 
Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang 
berarti buruk. Prosentase penegakan hukum 
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tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ke-
jaksaan Negeri Kota Malang sebesar 20% me-
nilai sangat buruk, 22% menilai buruk, 36% 
menilai sedang, 16% menilai baik, dan 6% me-
nilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korup-
si Daerah 1.7 yang berarti buruk. Prosentase 
Pencegahan Korupsi yang dilakukan oleh pe-
merintah daerah sebesar 19% menilai sangat 
buruk, 29% menilai buruk, 29% menilai se-
dang, 16% menilai baik, dan 7% menilai san-
gat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 
1.6 yang berarti buruk. Prosentase pencega-
han korupsi yang dilakukan oleh DPRD sebe-
sar 25% menilai sangat buruk, 32% menilai 
buruk, 25% menilai sedang, 13% menilai 
baik, dan 5% menilai sangat baik. Skor Indeks 
Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti bu-
ruk. Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi pem-
berantasan dan pencegahan korupsi di kota 
malang adalah 1.6 yang berarti buruk. Den-

gan peringkat skor terbesar adalah Kejaksaan 
dengan skor 1.7, kepolisian dan pemerintah 
daerah memiliki skor yang sama 1.6 dan yang 
terendah adalah DPRD dengan skor 1.4
5) Potensi Korupsi
 Prosentase potensi Korupsi Sektor Per-
izinan sebesar 23% menilai sangat banyak, 
27% menilai banyak, 32% menilai sedang, 
18% menilai tidak ada. Skor Indeks Persep-
si Korupsi Daerah 1.5 yang berarti banyak. 
Prosentase potensi Korupsi Sektor Keuangan 
Daerah (APBD) 25% menilai sangat banyak, 
26% menilai banyak, 29% menilai sedang, 
20% menilai tidak ada. Skor Indeks Persep-
si Korupsi Daerah 1.5 yang berarti banyak. 
Prosentase potensi Korupsi Sektor Pelayanan 
Publik sebesar 23% menilai sangat banyak, 
25% menilai banyak, 30% menilai sedang, 
22% menilai tidak ada. Skor Indeks Persepsi 
Korupsi Daerah 1.6 yang berarti banyak.

“
Tidak ada dialog jika tidak ada ker-

endahan hati, atau jika tidak ada 
keyakinan yang kuat dan teguh pada 

manusia
”

-Paulo Freire-
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Pendidikan Politik Selorejo
 Forum ini merupakan forum yang ter-
bentuk melalui mekanisme respon kasus. Fo-
rum ini terjadwal berjalan setiap hari jumat 
malam dan berlokasi disalah satu tempat ang-
gota kelompok tani di daerah Dusun Selokerto 
Desa Selorejo, Dau Kabupaten Malang. Kelom-
pok ini memiliki latar belakang pembentukan 
yang cukup pelik. Hal ini tak terlepas dari kon-
diisi sosio-politis di daerah desa selorejo. War-
ga desa yang pada awalnya melakukan perjan-
jian dengan kepala desa periode sebelumnya 
terkait sewa tanah kas desa--yang saat ini di-
gunakan sebagai lahan pertanian jeruk--ter-
ancam kehilangan hak atas tanah olahannya 
akibat pemutusan perjanjian secara sepihak 
oleh kepala desa terpilih. Tentunya terjadi 
penolakan yang dilakukan oleh warga petani 
penggarap tanah, sebab pemutusan perjan-
juan sepihak ini juga tidak mengindahkan hak 
yang seharusnya mereka dapat, yaitu hak gan-
ti rugi. 
 Warga petani telah menggarap tanah 
kas desa selama kurang lebih 13 tahun dengan 

tanamanan pokok jeruk. Selama kurun waktu 
penggarapan itu, warga baru dapat menerima 
manfaatnya melalui panen raya, terbilang baru 
2 kali. Oleh karena itu penolakan yang dilaku-
kan oleh warga petani penggarap tanah, sudah 
tentu sangat wajar. Sayang seribu sayang, re-
spon dari kepala desa tidaklah begitu men-
genakan, dan bahkan relaitf menjengkelkan. 
Bukan dengan cara yang bijak sebagaimana 
layaknya seorang pemimpin, usaha negosiasi 
yang diajukan oleh warga terdampak, justru 
diabaikan dan dialihkan kepada pejabat desa 
lain. 
 Tekanan sosial yang diarahkan kepada 
warga petani penggarap pun dilakukan secara 
massif. Mulai dari pembentukan opini publik 
melalui media, hingga pemecatan jajaran pe-
jabat desa yang dirasa pro-petani. Akumulasi 
dari tekanan dan ancaman inilah yang kemu-
dian menimbulkan semangat kolektif diantara 
para petani penggarap untuk membuat kelom-
pok. Hingga saat ini, kelompok ini masih terus 
berjuang menuntut haknya.

(Dokumentasi Saat Kerja bakti di selorejo,2021)
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Dari latar belakang kelompok yang semacam itu, 
MCW berusaha memberikan pendidikan politik 
melalui pembentukan forum khusus. Pada awaln-
ya, forum ini hanya berfokus untuk menampung 
kegelisahan beberapa warga anggota kelompok 
tani terkait adanya kecurangan yang dilakukan 
oleh pihak desa. Aduan awal yang masuk adalah 
terkait adanya potensi korupsi yang dilakukan 
oleh BumDes Selorejo terkait penyaluran Bantu-
an Sosial PKH jenis BPNT. Diantara seratus seki-
an anggota yang tergabung dalam kelompok tani 
sumberrejeki, terdapat beberapa orang yang juga 

sebagai kelompok penerima manfaat PKH.
 Aduan ini kemudian menjadi jalur masuk 
bagi tim untuk turut melakukan proses pendi-
dikan publik. Proses pendekatan yang dilakukan 
oleh tim advokokasi terbilang cukup lama, teru-
tama terkendala pada kebahasaan dimana banyak 
warga yang masih belum terlalu fasih berbahasa 
indonesia. Beberapa cara yang dilakukan adalah 
dengan mengikut sertakan diri kedalam kegiatan 
warga semisal dengan ikut melakukan bersih-
bersih kebun rutin.

(Dokumentasi Saat Kerja bakti di selorejo,2021)

Selain dengan cara-cara pendekatan emo-
sional dengan para petani penggarap anggota 
kelompok tani sumnberrejeki, turut dilakukan 
pemupukan kepercayaan dengan cara yang 
cukup formal, yaitu melalui advokasi kasus. 
Dengan meningkatnya interaksi yang dilaku-
kan walau sekedar membahas perihal kasus, 
secara perlahan warga kelompok mulai dapat 
membuka diri. Terlihat dalam beberapa per-
temuan setelahnya, warga dapat lebih nyaman 
dalam melakukan berbagai macam interaksi 
didalam forum. 
 Cukup mudah kemudian dilihat warga 
yang dapat saling bersaut canda dengan an-
ggota tim. Dalam selingan canda tawa yang 
terlempar, secara perlahan anggota tim mem-
ulai melakukan peningkatan kesadaran politis 
warga, cukup dengan melempar satu kasus 

kecil baik dalam kerangka formilnya ataupun 
dalam balutan candaan pula. Untuk menun-
jang langkah pendekatan, turut pula dilaku-
kan proses pemetaan. Dalam pemetaan awal, 
tercatat terdapat beberapa warga yang berpo-
tensi menjadi aktor seperti Bapak Sugeng, Ba-
pak Ali, dan juga Ibu Purwati, tiga orang yang 
cukup mempunyai pengaruh terhadap warga 
kelompok tani. Ibu Purwati berperan sebagai 
ketua kelompok tani sumberrejeki. Memiliki 
pengalaman sebagai korban kebijakan pas-
ar belimbing sebelumnya, ibu Purwati cukup 
dipandang warga kelompok sebagai sosok 
yang dapat diandalkan. Dengan terpetakannya 
beberapa aktor yang dianggap memiliki pen-
garuh penting, maka pendekatan lebih jauh 
dapat dilakukan.
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(Dokumentasi Forum Warga Selorejo, 2021)

 Kira-kira dari proses ini dimana dira-
sa telah dapat membuka diri, tim mencoba 
melakukan langkah lebih jauh yaitu menerap-
kan skema pendidikan publik pada warga se-
cara lebih serius. Dengan menjalin kerja sama 
dengan Tim Pengabdian Dosen Fakultas Ilmu 
Sosial Univeristas Brawijaya, dilaksanakan 
kelas hukum bagi warga kelompok tani sum-
berrejeki setiap hari jumat malam. Kelas hu-
kum dilakukan secara berkala seminggu sekali 
dimulai dari tanggal 25 Juni 2021 jam 20.00 
WIB di kediaman bapak Sugeng. Terancang 
10x pertemuan yang dilakukan setiap ming-
gu yang masing-masing akan dibawakan oleh 
tim MCW dan juga Dosen FISIP UB secara 
bergantian. Sejauh ini, sudah dilakukan 2 kali 
pertemuan. Pertemuan pertama berakaitan 
dengan “Negara Hukum dan Demokrasi” dan 

pertemuan kedua dengan tema “Hak dan Ke-
wajiban warga Negara”. Forum ini sementa-
ra di tunda dulu karena kebijakan PPKM dan 
akan dilanjutkan manakala PPKM telah bera-
khir. 
 Silabus dibuat berdasarkan kondisi 
kontekstual warga sasaran yang sedang meng-
hadapi permasalahan dengan pemerintah 
desa. Bertujuan untuk meningkatkan pember-
daayaan masyarakat dampingan untuk memi-
liki kapasitas, keahlian, keterampilan, dan 
juga membangun kesadaran kritis dari warga 
dampingan. Dengan peningkatan kapasitas 
warga dampingan kelompok tani sumberre-
jeki desa selorejo, diharapkan dapat menjadi 
penunjang gerakan perlawanan yang sedang 
diperjuangkan. 

(Dokumentasi Pendidikan Politik Selorejo: Kiri pertemuan 1 dan kanan pertemuan 2)
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Propaganda Media Sosial
 Dalam gerakan sosial, upaya untuk 
meningkatkan kesadaran bersama sangat diper-
lukan, bukan hanya sebagai bentuk counter-he-
gemony, tetapi juga sebagai basis kekuatan ber-
sama untuk melawan. Kesadaran yang dituju 
bukanlah kesadaran individual, melainkan kes-
adaran kolektif. Dalam upaya mewujudkannya, 
berbagai macam cara dapat dilakukan, mulai dari 
memberikan pendidikan publik, hingga berben-
tuk kampanye propaganda. Keduanya dalam satu 
dan lain kesempatan, dapat berjalan beriringan 
dan tidak terpisah: Kampanye propaganda se-
bagai jalur pendidikan publik. Hal ini dilakukan 
terutama disaat-saat tertentu yang barangkali 
mengharuskan penggabungan antara keduanya. 
Dalam momen saat ini, pandemi yang tidak kun-
jung usai dan berbanding lurus dengan kenaikan 
tingkat ancaman penularan dengan bermutasin-
ya jenis virus, memaksa MCW untuk melakukan 
perombakan strategi kampanye dan pendidikan 
publik--terutama akibat keharusan untuk tidak 
terlalu sering melakukan interaksi fisik dengan 
warga--dan digantikan dengan memanfaatkan 
segala sumber daya non-fisik. Dalam hal ini, up-
aya untuk memaksimalkan potensi penggunaan 
media sosial sebagai saran kampanye propaganda 
sekaligus pendidikan publik perlu dilakukan.
 Selama 6 bulan ini, MCW berusaha men-
ganalisa kembali kebutuhan akan pemanfaatan 
media sosial secara tepat dan efektif. Dimulai dari 
menganalisa permasalahan terkait pemanfaatan 
media sosial selama ini. Hasil analisis itu kemu-
dian dilanjutkan dengan penentuan tujuan hing-

ga membatasi ruang lingkup. Penentuan tujuan 
dan pembatasan ruang lingkup ini diperlukan 
untuk kemudian menentukan strategi perlakuan 
kampanye. Dalam hal ini, terbentuklah pemba-
gian target audiens berdasarkan rentang usia dan 
corong media yang digunakan. Kemudian dilaku-
kan analisa pula pada kemungkinan penggunaan 
corong media, yang umumnya tersegementasi 
pada kelompok audiens tertentu. Untuk penarge-
tan kelompok audiens masyarakat tua, digunakan 
corong lain seperti pemanfaatan media bulletin 
MCW (Bulletin Suara Rakyat) yang dibagikan se-
cara langsung kepada masyarakat.
 Tetapi sampai saat ini baru satu bulletin 
yang disebarkan karena ketidak seriusan mana-
jemen penggarapannya. Lain kisah dengan pe-
nargetan kelompok audiens masyarakat muda 
yang terbilang cukup massif dilakukan. Dimulai 
dari melihat pengunjung akun instagram MCW 
yang ternyata didominasi oleh pengguna dengan 
rentang usia 18-34 tahun--rentang usia maha-
siswa dan pekerja produktif yang umumnya me-
manfaatkan instagram (selain untuk kepentingan 
pribadi) untuk mengulik informasi yang sedang 
hangat. Asumsi ini juga diperkuat dengan data 
interaksi konten terbanyak didominasi oleh kont-
en terkait aksi demonstrasi, yang setidaknya tel-
ah cukup menggambarkan karakter dari audiens 
dominan yang mengakses akun instagram MCW. 
Selain itu, terlihat pula pengguna yang didomi-
nasi oleh laki-laki--dengan nilai 71,4% dari total 
keseluruhan pengunjung--cukup menentukan 
kebutuhan penentuan sasaran audiens kemudian.
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 Berdasarkan itu, langkah yang kemu-
dian diambil adalah memanfaatkan instagram 
sebagai media kampanye yang menargetkan 
audiens dengan rentang usia mahasiswa dan 
pekerja produktif, dengan menambahkan 
konten yang bersifat edukatif sebagai salah 
satu cara melakukan pendidikan publik. Da-
lam rentang waktu 6 bulan terakhir, kesim-
pulan yang didapat dari analisa yang telah 

dilakukan, dilakukan secara bertahap. Dimulai 
dari perombakan struktur kebahasaan dari ti-
ap-tiap konten yang berusaha menyesuaikan 
dengan target audiens, hingga penyesuaian 
topik bahasan yang diusahakan untuk menca-
pai titik-titik audiens yang sebelumnya kurang 
dapat terjangkau. Hasil dari usaha itu dapat 
dilihat sebagaimana data berikut

 Terlihat terdapat kenaikan persentase 
dari pengguna perempuan yang mengakses 
dan berinteraksi dengan akun instagram MCW. 
Dominasi audiens laki-laki dalam persentase 
menurun hingga angka 65%. Audiens per-
empuan yang sebelumnya hanya berkisar 

28,6% dari total keseluruhan audiens insta-
gram MCW, meningkat hingga angka 35%. Hal 
ini mengindikasikan bahwa perlahan namun 
pasti, strategi baru dalam memanfaatkan me-
dia sosial sebagai corong kampanye sekaligus 
pendidikan publik, dapat meningkat.
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Selain itu dapat pula dilihat peningkatan fol-
lowers yang terbilang stabil dihitung sejak bu-
lan Juli tahun 2020, terutama jika dilihat ber-
dasarkan statistik diatas, peningkatan dimulai 
di akhir tahun 2020 hingga saat ini.
 Kira-kira pemanfaatan media sosial se-
bagai media kampanye dan pendidikan pub-
lik selama 6 bulan terakhir dapat berjalan 
dengan baik, meskipun belum bisa menjang-

kau target yang lebih jauh lagi akibat kurang 
tertatanya penyaluran informasi yang selama 
ini hanya dimaksimalkan melalui media in-
stagram. Tetapi dengan begitu turut terbuk-
ti pula bahwa usaha itu secara perlahan tapi 
pasti menunjukkan hasil yang positif. Dengan 
pengaturan yang lebih baik lagi dan juga peng-
galian potensi yang lebih dalam, maka sudah 
tentu hasil yang lebih baik dapat dicapai.

Solidaritas Bersama.

1. Melawan Pelemahan KPK.
 Polemik pemberantasan korupsi KPK 
kian menegang. Sebelumnya, terdapat 75 
pegawai yang dinyatakan gugur dalam TWK, 
dari jumlah itu, 24 diantaranya masih dapat 
di bina sementara, 51 pegawai lainnya dilabeli 
kartu merah yang artinya diberhentikan dari 
kerja-kerja pemberantasan korupsi di  KPK. 
proses TWK yang penuh dengan rekayasa, 
cacat hukum, diskriminatif dan tidak trans-
paran. Sederet kejanggalan tersebut akhirnya 
menyulut protes berkepanjangan dari berag-
am kelompok masyarakat sipil. Meski begitu, 
Firli beserta jejaring kekuasaanya tetap me-
langsungkan pelantikan terhadap sejumlah 
pegawai yang dinyatakan lolos TWK pada 1, 
Juni 2021 lalu.
 Pelantikan pegawai KPK di tengah po-
lemik tersebut pun mengkonfirmasi kekua-
saan firli beserta jejaring oligarki-korup tidak 
bisa dianggap sepele. KPK tidak sekali-dua kali 
mengalami upaya pelemahan. Sebelumnya, 
serangan itu datang secara periodik melalui 
sejumlah aksi kekerasan dan teror. mulai dari 
intimidasi, kriminalisasi hingga penyelund-
upan legal formal. cicak VS buaya yang be-
rujung kriminalisasi terhadap pegawai KPK, 
Penyiraman air keras terhadap Novel, teror 
molotov terhadap Agus Raharjo dan Laode M 
syarif  bersamaan dengan penjinakan melalui 
revisi UU KPK 2019 lalu, merupakan serang-
kaian pelemahan yang tak terpisahkan dari 
polemik TWK hari ini.
Akal Busuk Penyingkiran.
 secara konsepsi, TWK sendiri tidak 
ada dalam mekanisme alih status pegawai se-
bagaimana diamanatkan dalam UU KPK hasil 
revisi.  Konsepsi status pegawai KPK secara 

jelas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 611, yai-
tu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 
adalah aparatur sipil negara sebagaimana di-
maksud dalam peraturan perundang-undan-
gan mengenai aparatur sipil negara. Dalam 
Pasal 69B dan 69C menyebutkan bahwa pen-
galihan status penyelidik atau penyidik KPK 
beserta pegawai KPK menjadi berstatus ASN 
dilakukan dalam jangka waktu maksimal 2 ta-
hun setelah UU a quo berlaku yang ketentuan-
nya sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan. meski demikian, pasal ini menjadi 
pangkal dari polemik penyingkiran atas nama 
TWK. setidaknya, mengalihkan KPK dari lem-
baga independen menjadi bagian dari rumpun 
eksekutif di bawah kendali presiden serta per-
alihan status pegawai KPK menjadi ASN mem-
beri jalan lapang bagi para elit politik korup 
melancarkan upaya pelemahannya. TWK ha-
nyalah mekanismenya.
 Peraturan Pemerintah nomor 41 Ta-
hun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK 
menjadi pegawai ASN, pasal Pasal 3 PP terse-
but menyatakan Pengalihan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN 
dilakukan dengan syarat: a. Berstatus sebagai 
Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komi-
si Pemberantasan Korupsi; b. Setia dan taat 
pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Ke-
satuan Republik Indonesia, dan pemerintah 
yang sah; c. Memiliki kualifikasi sesuai dengan 
persyaratan jabatan; d. Memiliki kompetensi 
sesuai dengan persyaratan jabatan; e. Memi-
liki integritas dan moralitas yang baik; dan f. 
Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komi-
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si Pemberantasan Korupsi. artinya TWk tidak 
diatur dalam peraturan yang berkaitan den-
gan mekanisme alih status kepegawaian KPK 
sehingga penyelenggaraannya selain dipak-
sakan, TWK juga tidak memiliki dasar hukum 
yang kuat. 
 padahal kepastian hukum menjadi 
salah satu asas penting dalam negara hukum. 
dimana, dalam penyelenggaraan pemerintah-
an, terlebih dalam kerangka Good Governance 
(pemerintahan yang baik), Asas kepastian 
hukum merupakan asas yang dianut negara 
hukum yang mengarusutamakan landasan 
ketentuan peraturan perundang undangan, 
kepatutan, dan keajegan dalam setiap kebija-
kan penyelenggaraan pemerintahan.
TWK, Pasal Yang diselundupkan.
 Polemik Tes Wawasan Kebangsaan 
pegawai KPK terjadi sejak dalam pembaha-
san perkom, sebuah kebijakan operasional 
yang dibuat guna mendukung pelaksanaan 
alih status pegawai KPK. mula-mula, TWK tak 
pernah ada dalam pembahasan Draf Perkom 
antara pegawai KPK,  pakar tata negara dan 
kejaksaan. Issu TWK baru muncul setelahn-
ya. secara umum, upaya penyelundupan pasal 
TWK dalam Draf Perkom itu terjadi beberapa 
kali sebelum diundangkan. pertama dimulai 
pada pertemuan tanggal 27-28 Agustus 2020, 
kedua, pada bulan september 2020, keti-
ga pada bulan November,  dan dan ke-empat 
pada 5 Januari 2021. setelahnya, TWK sem-
pat hilang dalam pembahasan. baru muncul 
kemudian pada 25 januari, dua hari sebelum 
diundangkan. ketika itu, ketua KPK, Firli bahu-
ri, secara berturut-turut antara 26-27 januari 
2021 mendatangi kantor kementerian Hukum 
dan HAM dengan membawa draf perkom yang 
kemudian disahkan menjadi peraturan komisi 
nomor 1 Tahun 2021. dalam perkom tersebut 
sudah tertera pasal tentang TWK yakni, bahwa 
pegawai yang ingin menjadi ASN diwajibkan 
mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 
yang dilaksanakan oleh KPK dengan Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), disinilah musli-
hat itu dimulai.
 kejanggalan ini memperjelas, beta-
pa penyingkiran itu begitu terstruktur dan 
sistematis. upaya ini tidak lantas lahir atas 
kehendak firli secara individu karena tinda-

kan ini nyatanya dibatasi oleh kondisi-kondi-
si yang membuat dirinya tidak bisa mengelak 
kecuali mengafirmasi relasi tersebut, begitu 
pula bukan semata karena kehendak institu-
si otonom dan mengikat karena instirusi-in-
stitusi tersebut juga dibentuk dan berjalan 
berdasarkan hubungan-hubungan sosial dan 
kekuasaan serta kontestasi kepentingan para 
aktor.  relasi kuasa semacam ini memaksa para 
penyelenggara negara membajak institusi for-
mal otonom guna memfasilitasi kepentingan 
sekelompok elit dominan. Penyingkiran Ke-
bijakan 75 pegawai KPK melalui TWK adalah 
contoh institusi penegak hukum dan aturan 
formal  negara begitu mudah dibajak.
 Padahal beberapa nama dari 75 pega-
wai KPK yang tak lolos TWK merupakan 
penyidik independen yang gigih menangkap 
koruptor kelas kakap, bahkan seperti novel, 
dan beberapa penyidik lainnya diketahui se-
dang menangani kasus mega korupsi seperti: 
Kasus Dugaan Korupsi Bansos oleh Juliari Ba-
tubara, Kasus Ekspor Benih Lobster oleh Edy 
Prabowo, dan Dugaan Kasus Bansos Covid-19 
dengan taksasi kerugian negara yang men-
capai 100 Triliun, dan tak terkecuali politisi 
PDIP yang menjadi buron KPK, Harun Masiku. 
artinya, tujuan dari TWK selain untuk mem-
berhentikan para penyidik dan pegawai KPK, 
juga guna melindungi serta menyelamatkan 
para oligark-korup dari jeratan Hukum.
 Dengan pemahaman semacam ini, 
dan untuk merespon polemik tersebut, MCW 
menggalang solidaritas dan melakukan aksi 
penolakan TWK di Depan Gedung Pemerintah-
an Kota Malang pada tanggal 3, juni 2021. Aksi 
tersebut diikuti oleh beberapa elemen gera-
kan mahasiswa yang tergabung dalam  aliansi 
“Malang melawan Pelemahan KPK”. Tujuann-
ya mendesak Presiden membatalkan TWK dan 
menolak hasil TWK yang justru melemahkan 
politik pemberantasan korupsi itu. Adapun 
tagar yang di usung adalah #MosiTidakPer-
caya #ReformasiDikorupsi #BeraniJujurPe-
cat #EndGameKPK #TWKKPK
2. Melawan Hantu Sawit Kab, Malang; Se-
buah Solidaritas.
 Wacana mega proyek kelapa sawit 
di Kabupaten Malang, mulai di dengungkan. 
Proyek tersebut diproyeksikan akan dibangun 
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di wilayah selatan malang dengan luas lahan 
diperkirakan mencapai 60 H. proyek tersebut 
mendapat sambutan baik dari Bupati Malang, 
H. Sanusi. Melalui siaran pers baru-baru ini, 
Sanusi berpendapat bahwa proyek sawit ini 
akan membuka lapangan pekerjaan serta 
mengurai kemiskinan di Kab. Malang. bahkan 
sudah banyak investor yang menghubunginya, 
begitu tambahnya. 
 Ide besar itu bukan hal baru, mengin-
gat wilayah Malang Selatan pernah dijadikan 
percontohan budidaya sawit oleh pihak swas-
ta jauh sebelum itu, terutama pada periode 
2012 sampai 2015. Tapi, rencana itu gagal to-
tal, karena minimnya produktivitas sawit, ser-
ta banyaknya petani yang dijadikan subjek uji 
coba mulai menyerah, karena rendahnya hasil 
dari budidaya sawit
 Glorifikasi pembangunan berkelan-
jutan akhir-akhir ini memberi stimulus bagi 
para politisi daerah untuk mengelola sum-
beraya alam guna mendongkrak kesejahter-
aan, termasuk Bupati malang yang menyam-
but baik wacana proyek sawit. Sayangnya, hal 
tersebut luput dari proteksi terhadap imp-
likasinya, Problem hulu hingga hilir. Terlebih 
sawit memiliki problem yang kompleks yang 
seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi 
pemerintah Kab. Malang untuk tidak serta 
merta mengamini proyek tersebut.
 Setidaknya terdapat beberapa alasan 
mengapa wacana budidaya sawit di kabupat-
en Malang mesti di tolak. Pertama, Wacana 
tersebut mengancam keberlanjutan lingkun-
gan hidup kabupaten Malang, karena sawit 
merupakan tanaman monokultur yang dalam 
banyak penelitian disebut memiliki daya ru-
sak lingkungan cukup tinggi: degradasi sum-
ber mata air, konflik social dan ketimpangan 
kepemilikan lahan yang berujung pada ke-
timpangan akut. Kedua, wacana tersebut ber-
tentangan dengan perda RTRW karena wilaya 
selatan malang merupakan wilayah konser-
vasi, hutan lindung dan wisata alam desa 
sebagaimana dijeskan pada pasal 54 perda 
RTRW. Dengan demikian, secara kebijakan tata 
ruang, wacana tersebut sangat bertentangan. 
Ketiga, tata kelola sawit di Indonesia belum 
memilki skema yang integrative dari hulu ke 
hilir sehingga berpotensi melahirkan berbagai 

konflik kepentingan dan berujung pada parak-
tik Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN).
Berjangkar pada argumentasi di atas, maka 
MCW memutuskan untuk bergabung dalam 
solidaritas yang dibentuk oleh WALHI Jatim. 
Pembentukan blok solidaritas melawan wa-
cana sawit dilakukan pertama kali pada tang-
gal 06, Juni 2021 di kantor LBH Pos Malang. 
dihadiri oleh beberapa lembaga advokasi lain-
nya seperti, MCW, WALHI Jatim, KPA Jatim, 
Sindikat Aksata, Sahabat Alam Indonesia, Arek 
Kapanjen dan FK3I Korwil Malang. 
 Beberapa hal yang dibahas dalam 
konsolidasi diantaranya, sikap politik mas-
ing-masing lembaga, Nama Aliansi, struktur 
aliansi, tugas dan peran setiap anggota aliansi. 
Secara umum, disepakati bahwa nama alian-
si adalah : Aliansi Selamatkan Lingkungan 
Hidup Malang Selatan (ASLIMAS), struktur 
aliansi berbentuk Presidum yang di isi oleh 
setiap perwakilan lembaga/organisasi. Se-
mentara tugas dan peran melekat pada setiap 
anggota aliansi dari seluruh perwakilan or-
ganisasi. MCW, mengambil peran sebagai jubir 
aliansi, selain tugas-tugas pengkajian dan pe-
metaan social. 
 Terdapat dua agenda besar aliansi 
yang akan dikerjakan pasca konsolidasi, yak-
ni: melakukan hearing dan pernyataan sikap 
tegas penolakan dan kerja-kerja akar rumput. 
Dalam hal yang pertma, ASLIMAS melakukan 
audiensi dengan DPRD kabupaten malang 
guna menyampaikan catatan dan sikap politik 
penolakan wacana tersebut sebagaimana tel-
ah dipublikasi melalui berbagai media men-
stream dan publikasi melalui kanal media pro-
paganda masing-masing lembaga/organisasi. 
Sementara untuk agenda pemetaan, karena 
kondisi covid-19 sehingga untuk sementara 
dilakukan oleh kawan sahabat alam dan arek 
kepanjen.
 Selanjutnya, pembahasan mengenai 
rencana tindak lanjut advokasi pasca hear-
ing, ASLIMAS mengadakan koordinasi kebali 
pada tanggal 14, Juni 2021, pkl. 16.00, WIB di 
Kantor LBH Pos Malang.  Pertemuan kali ini 
untuk merumuskan sekama kerja yang fokus 
pada kerja pemetaan lapangan, penkajian, dan 
membangun opini public melalui beragam 
kanal. Diskusi Sawit menjadi salah satu salu-
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rannya. Sejauh ini, diskursu sawit kabupaten 
malang cukup intens, terutama diselengga-
rakan oleh oragnisasi gerakan mahasiswa di 
malang, baik Ekternal maupun internal seper-
ti BEM. 
 Tercatat, kurang lebih 10 kali dengan 
menghadirkan narasumber/pemantik disku-
si dari perwakilan ASLIMAS, WALHI, dan Ak-
ademisi. Meski belum ada sikap politik yang 
tegas dari setiap kelompok diskursus, apakah 
mendukung atau menolak wacana sawit, na-
mun, paling tidak melalui diskursur tersebut 
agenda membangun opini public dapat dipro-
pagandakan secara massif. 
 Terakhir, ASLIMAS percaya bahwa 
kekuatan rakyat adalah tumpuan terakhir dari 

setiap perjuangan melawan ketertindasan 
Negara dan pasar. Oleh karenanya, agenda 
pengorganisiran dan pendidikan politik men-
jadi hal penting dan mendesak untuk dilaku-
kan. Melalui pendidikan, kesadaran kritis, 
keberanian dan keberpihakan rakyat dapat 
dipupuk. Demikian pula militansi dan ketegu-
han setiap kelompok gerakan rakyat dapat 
tercipta. Pengetahuan dan kesadaran akan na-
sib ketertindasan menjadi unsur penting yang 
menentukan posisi perlawanan. Oleh kare itu, 
pengetahuan harus disertakan dengan se-
buah keputusan politik sebagai alat merubah 
keadaan sebagaimana pernyataan seorang ko-
munis parlente itu, 

“
Ilmu pengetahuan saja tidak cukup, politik 

dibutuhkan untuk mengubah keadaan
”

-Friedrich Engels-





Laporan Tengah Tahun MCW 2021 Bersama Rakyat Berantas Korupsi

43

Pengorganisasian Masyarakat

Kelompok jaringan masyarakat Malang Raya
Forum Warga Sumberejo Forum ini terdiri dari 12 orang warga yang 

mulanya mereka
adalah korban atas kebijakan pemung-
utan PBB yang diduga diselewengkan 
oleh Petugas Pemerintah Desa. mula-mula 
kelompok warga ini mengadu terkait per-
soalan PBB kepada MCW. Hingga saat ini 
MCW secara intens berkomunikasi dan ru-
tin sowan ke masing-masing aktor warga.

Forum Masyarakat Peduli Pelaytanan Pub-
lik Dasar

FMP3D merupakan kelompok warga 
Malang Raya yang fokus pada monitoring 
serta advokasi kebijakan pelayanan pub-
lik dasar seperti pendidikan, kesehatan 
dan administrasi kependudukan. Sebe-
lum pandemi, kelompok warga ini aktif 
melakukan pertemuan dan diskusi setiap 2 
bulan sekali. Pada tahun 2021, pertemuan 
menjadi dibatasi sehingga pertemuan ha-
nya dilakukan ke masing-masing individu 
warga saja.

Forum Warga Mondoroko Forum warga ini dibentuk dari latar be-
lakang anggota yang beragam, disatukan 
di dalam suatu masalah yang sangat besar, 
yakni Lapangan Bola Yang telah lama di 
kuasai oleh RW 19 Mondoroko di Gang-
gu Oleh Pemodal, artinya tanah lapan-
gan tersebut ada yang mengaku sebagai 
pemilik ahli waris yang sah, padahal war-
ga Mondoroko Selatan Miliki pandangan 
bahwa Tanah Tersebut tidak bertuan. Art-
inya tanah tersebut adalah tanah Negara. 
Masyarakat Mondoroko masih melakukan 
peningkatan Kapasitas secara rutin setiap 
bulan sekali yang diikuti oleh beberapa ak-
tor warga, mulai dari ketua RT, Ketua RW 
dan warga masyarakat Mondoroko. Sela-
ma pandemi, pertemuan hanya dilakukan 
secara nonformal dengan datang di mas-
ing-masing rumah  warga.
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Forum Warga Gelangggang Pakisaji Forum warga ini diinisialisasi oleh Pak Arifin, 
Beliau adalah aktivis yang bergabung di Fo-
rum Peduli Pendidikan (FMPP). Setiap sem-
inggu sekali, Forum warga di RT nya Pak Arifin 
di Desa Glanggang ini membahas isu-isu pem-
bangunan Desa, Misalkan dengan Mekanis-
men Musrembang di Desa, Isu isu pendidikan 
dan kesehatan serta isu adminduk. forum ini 
kondisinya belum stabil, akan tetapi ada satu 
warga yang sudah mampu berani melakukan 
advokasi terhadap haknya, misalkan dengan 
Cak Ji, Cak Ji ini merupakan salah satu ang-
gota Forum Wrga Glanggang, ia sudah berani 
melakukan advokasi pendidikan di tempat 
anaknya sekolah.

Kelompok Komite Sekolah Kota Malang Forum ini bermula ketika banyak aduan 
mengenai peran komite sekolah yang masih 
belum jelas. Kebanyakan peran komite seko-
lah hanya sebagai kepanjangtanganan dari 
kepala sekolah saja. Padahal komite sekolah 
ini mempunyai tujuan awal yang begitu kom-
pleks sebagai wakil dari para wali siswa seh-
ingga mempunyai kewenangan meliputi uru-
san eksternal sekolah. Mengembalikan peran 
dari komite sekolah ini yang MCW coba untuk 
terus dikampanyekan. Selain itu MCW juga 
melakukan pendidikan publik mengenai pen-
getahuan tentang pendidikan kepada seluruh 
komite sekolah yang menjadi jaringan dari 
MCW.

Kelompok Tani Selorejo Forum ini berawal dari konflik warga kelom-
pok tani dengan pihak perangkat desa men-
genai sengketa penggunaan tanah kas desa. 
Konflik ini berkembang hingga terdapat ind-
ikasi korupsi yang dilakukan oleh perangkat 
desa. Forum warga dilakukan setiap Jumat 
Malam diisi dengan diskusi tematik menge-
nai isu  Desa. Selama PPKM, pertemuan di-
tiadakan terlebih dahulu sebelum kondisi be-
nar-benar membaik kembali.

Forum Warga Ampeldento Forum ini berawal dari dugaan penyalahgu-
naan wewenang yang dilakukan oleh aparat 
perangkat desa mengenai penggunaan tanah 
kas desa. Hingga saat ini pertemuan masih 
berlanjut namun belum dilaksanakan secara 
rutin dikarenakan masih PPKM. Fokus isu 
yang dibahas dalam forum ini adalah berkai-
tan dengan desa.
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Aliansi Masyarakat Selamatkan Umbulan Nge-
nep

Forum ini berawal dari konflik antara warga 
dengan pihak pengembang perumahan di daer-
ah Ngenep, Kabupaten Malang. Jaringan ini di-
gerakkan oleh solidaritas masyarakat sipil, di-
antaranya Walhi Jatim, Sindikat Aksata, MCW,  
dan LBH Surabaya Pos Malang. Selama pandemi 
pertemuan menjadi dibatasi, kecuali pertemuan 
mendesak yang mengharuskan pertemuan tetap 
dilaksanakan.

Nawakalam Forum ini bermula dari konflik pembangunan 
Hotel diatas sumber mata air Gemulo, Kota Batu. 
Saat ini, kelompok ini sudah mempunyai inisiatif 
sendiri untuk bergerak mengawal isu lingkungan 
di wilayah Kota Batu. Pada tahun 2021, Kominu-
tas Nawakalam juga mengawal terkait perubahan 
rencana tata ruang wilayah yang sampai saat ini 
belum ada kejelasan.

Aliansi Bethek Melawan Forum ini bermula dengan adanya keberatan 
warga terhadap pembangunan rumah sakit di 
kawasan Bethek, Kota Malang karena terdapat 
indikasi tidak adanya IMB. Selain itu, proses 
pembangunannya pun juga mengganggu kenya-
manan warga karena lokasi proyek yang sangat 
dekat dengan kawasan penduduk. Hingga saat 
ini MCW tetap melakukan komunikasisecara in-
tens dengan aktor warga di sana, namun untuk 
pertemuan secara langsung cukup dibatasi.

Gerakan Bersama Rakyat Kasinan Gerakan masyarakat ini berawal dari keberatan 
warga atas keberadaan ojek wisata Alaska (Alas 
Kasinan) di Hutan Lindung Kasinan, Desa Pe-
sanggrahan Kecamatan Batu. Hingga akhirnya 
tuntutan masyarakat untuk membatalkan pem-
bangunan tersebut dibatalkan oleh Pemkot Batu. 
Solidaritas warga Kasinan terus berlanjut untuk 
mempertahankan hutan lindung di daerahnya. 
Selama ini, MCW terus melakukan komunikasi 
intensif dengan warga kasinan untuk memban-
gun kerjasama serta tindaklanjut gerakan.

Kelompok mantan buruh PT ITIC Forum ini dilakukan setiap satu bulan sekali di-
hari minggu awal bulan. Forum ini berisi para 
mantan buruh PT. ITIC yang telah di PHK den-
gan kedekatan personalnya masing-masing yang 
terus dirawat. Materi yang dibawa dalam forum 
ini seputar Desa, pengelolaan bantuan sosial, 
gerakan sosial, dan isu-isu mengenai pelayanan 
dasar.
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Proyeksi Gerakan Rakyat Anti Korupsi
 Secara sederhana gerakan anti korup-
si yang dilakukan MCW selama ini memang 
menuntut adanya kesadaran kritis warganya. 
Internalisasi individu yang sadar tersebut ke-
banyakan serasal dari advokasi kasus korupsi 
yang diadukan ke MCW. Model ini menimbul-
kan ketergantungan pada masif atau tidaknya 
kasus yang selama ini ada diadukan. Hal ini 
mengakibatkan semangat belajar warga han-

ya berfokus mengejar tujuan advokasi kasus, 
sehingga efeknya sangat rentan dan tidak pun-
ya efek jangka panjang yang jelas. Pada tahun 
2021, alternatif gerakan  pengorganisasian 
masyarakat mulai dilakukan untuk melaku-
kan upaya pendidikan publik. yaitu alternatif 
gerakan ekonomi ke politik. secara sederhana 
dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini :

 Skema ini pada tahun 2021, diterapkan 
dalam bentuk market place “Bakul Rakyat”. Ba-
kul Rakyat memasarkan produk yang dibuat 
oleh warga jaringan MCW untuk ditampilkan 

dalam list produk. Skema jangka panjangnya, 
interaksi ekonomi tidak hanya terjadi antara 
warga dengan MCW tetapi warga dengan war-
ga yang saling menyokong perekonomian.

Keterangan gambar : market place dan logo Bakul Rakyat
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Kesimpulan
 Pertama, alokasi anggaran pemerin-
tah daerah selama tahun 2021 faktanya ma-
sih belum sepenuhnya berpihak pada  rakyat. 
Terbukti dengan jumlah belanja  pegawai yang 
dominan  dialokasikan. Skema penyusunan 
anggaran yang juga tidak partisipatif menim-
bulkan ketidakjelasan terhadap skala prioritas 
kebijakan. Masyarakat sebagai pihak peneri-
ma layanan pun  akhirnya menjadi korban atas 
dosa-dosa kebijakan struktural pemerintah.
 Kedua, ketidakjelasan pemerintah 
daerah dalam mengurusi pandemi, terbukti 
dengan ketidakpastian kebijakan yang  men-
gakibatkan kondisi masyarakat di bawah tidak 
terkendali. Tarik ulur antara prioritas kes-
ehatan atau ekonomi menjadi alasan klasik 
yang mengakibatkan resiko besar yaitu ang-
ka persebaran virus yang tinggi. Disaat neg-
ara-negara lain sudah menunjukan pereng-
gangan kebijakan dan mulai meleluasakan 
aktivitas publik, Indonesia masih disibukkan 
dengan peningkatan angka persebaran yang 
semakin melonjak. Hal ini dikarenakan tidak 
adanya desain penanganan yang jelas dengan 
basis pendekatan ilmiah yang mumpuni. Ke-
bijakan dibuat hanya berdasarkan respon-re-
spon yang reaktif dan asumsi-asumsi yang 
hampa. 
 Ketiga, selama pandemi Covid-19, pe-

merintah daerah Malang Raya sangat tertut-
up dengan dokomen dan informasi publikn-
ya. Chek and balance antara pemerintah dan 
DPRD tidak berjalan. Ketertutupan pengelo-
laan anggaran selama pandemi ini memuncul-
kan indikasi kuat terjadinya penyelewengan. 
Sebagaimana rumusnya, dimana tejadinya 
diskresi dan monopili yang tidak terkontrol 
serta kurangnya akuntabilitas menghasilkan 
perilaku koruptif semakin merajalela.
 Keempat, represifitas negara terhadap 
masyarakat sipil semakin gencar. Pandemi 
menjadi dalih pembenaran atas tindakan pen-
angkapan, kekerasan fisik terhadap masa aksi 
demonstrasi, kriminalisasi atau pemidanaan 
menggunakan UU ITE, dll. Semakin mengin-
dikasikan kesewenang-wenangan negara 
melalui aparatusnya justru digunakan untuk 
merepresi pihak yang tidak sependapat serta  
lawan politiknya. 
 Kelima, tidak ada pertentangan yang 
inhern antara demokrasi dan oligarki. Situasi 
pandemi semakin memperlihatkan ketimpa-
ngan semakin nyata akan penguasaan sum-
ber daya justru hanya dikuasai oleh segelintir 
orang. Demokrasi semakin semu karena telah 
dikendalikan oleh oligarki. Demokrasi kini ti-
dak lebih dari klaim-klaim elit politik kekua-
saan untuk memperdayai nalar publik.

“
Perjuanganku lebih mudah karena 

mengusir penjajahm tapi perjuangan-
mu akan lebih sulit karena melawan 

bangsamu sendiri”
-Soekarno-




