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    Demokrasi benar-benar berbahaya setelah pemerintah bersama DPR
bersepakat meneken Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada 6
desember 2022. Ketukan palu sidang itu, selain simbol pengesahan undang-
undang, juga mempertegas posisi kekuasaan rezim, bahwa sebagai penguasa,
mereka berhak memutuskan segala ikhwal tentang kehidupan demokrasi
sekalipun bertentangan dengan kepentingan rakyat selaku pemilik kedaulatan
tertinggi.
    Bukan hal baru, kesewenang-wenangan telah menjadi ciri rezim kekuasaan.
Tidak saja dari aspek politik hukum, tetapi watak pemeras nan predatoris elit
kekuasaan telah merambah hampir kedalam setiap pos-pos kekuasaan, dari
ruang politik-birokrasi, hingga ke wilayah hukum dan peradilan. dari pusat ke
daerah bahkan pada struktur kekuasaan terbahwa, Desa, telah menjadi praktik
sehari-hari bagi mereka. 
    Demokratisasi selama dua puluh tahun pasca reformasi tak membawa
perubahan berarti bagi kehidupan rakyat. Sebaliknya, demokrasi justru
dimanfaatkan secara maksimal oleh segelintir elit penguasa untuk
mempertahankan posisi kekuasaan sembari melipatgandakan kekayaan mereka. 
    Situasi demokrasi semacam ini telah menjadi sorotan para ahli dan pengamat.
Beragam pelabelan demokrasi disematkan, dari regresi demokrasi, residu
demokrasi, demokrasi liberal/kapitalis, demokrasi oligarki, bahkan ada pula yang
meramalnya sebagai demokrasi mati yang, pada akhirnya membuat kita mesti
merefleksikan kembali gagasan Hatta di masa silam. Antara tahun 1955, kira-kira
10 tahun pasca kemerdekaan atau antara tujuh sampai delapan dekade lalu
bahwa:
     “Sejarah Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir ini banyak memperlihatkan   
 pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, yang bertujuan
menciptakan suatu pemerintahan yang adil, yang akan melaksanakan demokrasi
yang sebaik-baiknya, dan kemakmuran yang sebesar-besarnya. Sementara realita
saat ini, pemerintah yang dalam perkembangannya kelihatan semakin jauh dari
demokrasi yang sebenarnya” (Hatta, Hal. 6).
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    Praktik kekuasaan yang melenceng dari tujuan demokrasi dapat ditelusuri dari
sejumlah aspek. Dari aspek politik legislasi, produk hukum yang dihasilkan oleh
pemerintahan hari ini melenceng jauh dari harapan rakyat. Dari mengompongkan
taring institusi KPK melalui revisi undang-undang pada tahun 2019, padahal KPK
menjadi satu-satunya anak kandung reformasi yang masih konsisten dengan
mandat reformasi kala itu. Tak cukup disitu, karpet merah bagi oligarki tambang
digelar melalui revisi UU Minerba dan Omnibus Ciptakerja. Tak butuh waktu lama,
RKUHP yang semula dibatalkan pada 2019 lalu, kembali disahkan sekalipun pihak
DPR yang hadir secara langsung tak memenuhi kuorum atau hanya 18 anggota
DPR yang hadir secara langsung. 
    Pada saat bersamaan, aksi penolakan terhadap politik kebijakan yang ugal-
ugalan oleh publik direspon secara sewenang-wenang dan membabi buta. Dari
aksi #Reformasi korupsi, #TolakOmnibus hingga demonstrasi di berbagai wilayah
dan daerah menuntut keadilan dibalas dengan kekerasan dan brutalitas aparat.
Sebuah pasukan berseragam yang seolah-olah dimandatkan khusus untuk
menghadang masa aksi dengan cara kekerasan. Kriminalisasi, intimidasi, teror dan
penangkapan sewenang-wenang menjadi praktik sehari-hari di masa-masa
perlawan rakyat berlangsung. Kasus terbaru adalah penangkapan terhadap
sejumlah masa aksi tolak KUHP di Bandung pada 16 desember lalu, meski
akhirnya dibebaskan setelah 24 jam ditahan tanpa pendampingan hukum.
     Selain itu, krisis demokrasi juga ditandai dengan sejumlah konflik perampasan
lahan, pelanggaran HAM, kekerasan berbasis gender serta perilaku korupsi para
elit politik tanah air yang tak sedikit jumlahnya. Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) mencatat, pada tahun 2020 terdapat 241 kasus konflik agraria terjadi di 359
daerah dengan jumlah korban mencapai angka 135.332 KK. Sektor perkebunan
menjadi yang tertinggi dengan jumlah 122 kasus. Seturut dengan itu, kondisi
lingkungan hidup di Indonesia pun kian memprihatinkan. WALHI Nasional
mencatat terdapat lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam ijin
investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai
oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar
29.75%.
      Dari aspek perilaku korupsi elit politik, KPK melaporkan hingga januari 2022 tak
kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah
itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan
Kepolisian. ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253
kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.
Dari jumlah itu, 17 diantaranya berasal dari Jawa Timur.



     Begitu pula dengan jumlah kasus pelanggaran HAM dan Kekerasan Berbasis
gender. Komnas HAM misalnya, mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 telah
menerima 5.306 aduan kasus dugaan pelanggaran HAM. 2.577 diantaranya
merupakan kasus pelanggaran HAM dengan 1.019 kasus yang dilanjutkan
penanganannya. Sementara kasus kekerasan seksual terhadap perempuan,
Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual termasuk yang relatif
masih tinggi. Kekerasan Seksual di ranah personal sebanyak 1.149 kasus (25%),
sementara di ranah komunitas kasus kekerasan di dunia siber menempati urutan
tertinggi yaitu berjumlah 875 kasus (69%), dan kasus kekerasan di tempat kerja
berjumlah 108 kasus (8%).
     Fakta di atas memperjelas, demokrasi tidak sekedar dibajak, tetapi sedang
menuju titik nadir kematian. Demokrasi hanyalah teks yang selalu diucapkan para
elit di setiap panggung politik, tetapi praktiknya serupa otoritarianisme Orba.
Demokrasi hanya sekedar jubah, gagah di badan, isinya hanyalah sekumpulan
benalu yang kelak menjadi monster menyeramkan bagi rakyat. Hal ini jika
dibiarkan, hanya akan mengancam tidak hanya demokrasi, tetapi seluruh aspek
kehidupan bernegara, bahkan pada situasi tertentu kekuasaan semacam ini
benar-benar mematikan jiwa demokrasi.
   Oleh karenanya mesti diselamatkan. Memulai upaya-upaya konkrit guna
merancang perlawanan alternatif, mengkonsolidasikan dan mengorganisasikan
kembali kekuatan bersama, bangun poros gerakan yang masif dan intensif.
Pengorganisasian menjadi pekerjaan utama gerakan sosial hari ini. Dimulai
dengan pembacaan situasi, pemetaan isu dan analisis situasi konkrit. Selanjutnya,
merancang strategi taktis pengorganisasian yang kontinuitas. Aksi
Pengorganisiran dapat dimulai dengan memanfaatkan seluruh sumber daya
potensial gerakan yang tersisa, dari kelompok buruh, tani, gerakan perempuan,
masyarakat miskin kota, hingga pengorganisiran gerakan mahasiswa yang pada
akhirnya membentuk organisasi progresif dan militan. 



    
    Pendidikan politik dan penyadaran masa terus diupayakan disamping
mendorong aksi massa tetap berlangsung, kampanye terukur dan intensif
menyoal bahaya serta ancaman kehidupan sosial demokrasi dalam KUHP.
Bangun narasi oligarki sebagai musuh bersama. Pada akhirnya, gerakan sosial
semakin terkonsolidasi, terorganisir dan memiliki agenda perubahan yang
terukur. Dan, dalam skala massif, gerakan sosial progresif mampu merobohkan
benteng kekuasaan oligarki, selanjutnya membangun kembali struktur dan
tatanan baru yang lebih pro terhadap kepentingan rakyat. Sebagai penutup,
mengutip pernyataan Eko Prasetyo, dalam bukunya “Bangkitlah Gerakan
Mahasiswa” bahwa “yakinlah, jika seluruh masyarakat bersatu maka untuk
menjatuhkan serta memperbaiki nilai-nilai sosial masyarakat pasti akan terwujud.
Jumlah penguasa tamak dan egois itu cuman sedikit, jika semua bisa bersatu dan
berani melawan pasti kemerdekaan sejati akan terwujud”.

Saatnya, gerakan sosial dimanapun, bersatulah! Lawan Oligarki, 
Rebut Kedaulatan Rakyat!

 
Malang, 21 Desember 2022

 
 
 
 
 

Koordinator MCW



MCW menjadi organisasi yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan
Terwujudnya sistem birokrasi, politik, hukum, dan ekonomi yang bebas dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme
Menguatnya peran kelompok warga untuk berjejaring dalam melakukan gerakan
anti korupsi’
Meningkatnya kapasitas publik dalam membangun gerakan sosial anti korupsi
melalui pembentukan zona-zona anti korupsi.

Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.
Tidak boleh menerima sumbangan berbentuk apapun dan kerjasama program
dengan objek pantau.
Dalam melakukan tugas pemantauan harus minimal berdua.
Menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, independen dan
nonpartisan.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas manajemen kelembagaan MCW untuk
mendukung advokasi kasus korupsi serta mendukung efektivitas kerja-kerja
gerakan sosial antikorupsi. 
Tergalangnya dukungan dari publik terhadap kerja-kerja pelembagaan gerakan
sosial.
Meningkatnya kualitas dan kontinuitas agenda riset, monitoring, investigasi dan
advokasi kasus korupsi di sektor pelayanan publik, korupsi politik, lembaga
peradilan.
Menguatnya pengetahuan, kemampuan dan peran kelompok warga dalam
membentuk pos-pos pengaduan, zona antikorupsi dan sekretariat bersama
sebagai sarana pemberian informasi dan advokasi publik.
Terkonsolidasinya partisipasi aktif publik dan jaringan Organisasi Anti Korupsi
untuk melakukan pendidikan dan kampanye publik dalam upaya melakukan
pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik, politik, dan hukum dan peradilan

Profil MCW

Visi
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
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Produk hukum kolonial (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang kembali
disahkan semakin menunjukkan watak rezim, berikut kepentingan kekuasaan
dibaliknya, Oligarki. Sebelumnya, beberapa produk hukum seperti UU KPK, UU
Minerba, UU Cipta Kerja, serta beberapa ketentuan lain yang dihasilkan dari
politik legislasi ugal-ugalan DPR bersama pemerintah. Sebuah representasi
komplit dari elit kekuasaan: elit pebisnis plus elit politik-birokrat. Kedepan,
omnibus akan menjadi metode yang sering digunakan untuk pembentukan dan
merevisi sejumlah undang-undang, salah duanya seperti RUU SisDikNas dan RUU
Kesehatan yang lagi digencarkan.

Politik legislasi yang ugal-ugalan telah menjadi kebiasaan para elit pemerintah dan
DPR selama beberapa tahun silam. Dari pelucutan KPK melalui UU No 19/2019 pada
2019 lalu, UU Minerba yang menguntungkan oligarki tambang, UU Cipta Kerja yang
sekalipun diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat,
namun tetap saja tak diindahkan. Disaat bersamaan, kritik dan protes dari kalangan
masyarakat dibungkam, tidak sedikit pula yang dikriminalisasi bahkan keberingasan
alat “pukul negara” telah menjatuhkan korban jiwa. Kedepan, pemberangusan
demokrasi semakin tak terbendung, lagi-lagi KUHP menjadi alat pukul kekuasaan
yang paripurna.

KUHP, Tanda Bahaya Demokrasi

Pelegalan Bisnis Pendidikan Melalui RUU Sisdiknas.

1

2

Pentingya partisipasi masyarakat telah jelas dinyatakan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak
untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard),
hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be
considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan
atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to
be explained).
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Malang Corruption Watch (MCW) telah menginisiasi adanya Riset Partisipatif
(Participation Action Research) RUU SISDIKNAS yang dilakukan bersama Aliansi
Masyarakat Malang Peduli Pendidikan (AM2P2) yang beranggotan stakeholders
pendidikan di Malang Raya, seperti akademisi, praktisi (guru), mahasiswa dan

masyarakat sipil yang tentunya peduli dengan pendidikan.

1.

konsolidasi bersama jaringan terkait
akses informasi draf RUU dan Naskah
Akademik
Tabulasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Forum Group Discussion (FGD)
Diskusi Publik

Agenda penelitian RUU SISDIKNAS dilakukan
melalui beragam kegiatan/tahapan :

1.
2.

3.
4.
5.

Sedikitnya terdapat 7 (tujuh) ketetentuan krusial
yang dipandang perlu direvisi dalam materi muatan
RUU SISDIKNAS (versi agustus), yang meliputi
ketentuan tentang pemaknaan wajib belajar, jalur
pendidikan, pembiayaan wajib belajar, program wajib
belajar, Penghapusan ketentuan tentang Komite
Sekolah, penghapusan ketentuan subsidi tunjangan
fungsional guru dan dosen swasta, serta penghapusan
ketentuan tunjangan fungsional guru dan dosen
honorer (Non PNS). 

Tren Korupsi Politik; Kepala Daerah dan DPRD Jawa Timur 
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2.

Grafik tersebut menunjukkan lonjakan kasus korupsi politik dari tahun 2014 hingga
puncaknya di tahun 2018. Namun begitu memasuki tahun 2019 hingga tahun 2022,
terlihat terjadi penurunan kasus korupsi politik yang cukup drastis. Bila mengingat
kembali rangkaian peristiwa yang terjadi dalam hiruk-pikuk upaya pencegahan
pemberantasan korupsi di Indonesia yang melibatkan KPK, periode 2019-2022.
Justru terjadi kemunduran melalui revisi terhadap Undang-undang KPK yang
menjadikan institusi ini kehilangan tajinya. Ditambah peristiwa puncak dari upaya
pelemahan KPK di tahun 2021, di mana 57 pegawai KPK terbaik dipecat melalui
mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diduga substansinya “abal-abal”
dan memang sengaja diatur sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar
untuk melakukan pemecatan.

Dari tabel disamping, terlihat jelas
bahwa sebagian besar dari modus
korupsi politik yang terjadi dari tahun
2014 hingga tahun 2022 tersebut
merupakan bentuk permufakatan
jahat dari para pelaku untuk
memuluskan aksinya. Suap
menempati urutan pertama modus
korupsi politik di jatim, disusul modus
lainnya (satu perkara korupsi
dilakukan dengan berbagai modus,
seperti kasus mantan walikota Batu
yakni suap dan gratifikasi) Gratifikasi,
jual-beli jabatan TPPU.

Repertoar Pemantauan Sidang Kasus Gratifikasi Eddy Rumpoko

MINIMNYA
KEDISIPLINAN
PERANGKAT SIDANG 
Agenda sidang yang tidak
pernah dimulai tepat waktu
sering kali disebabkan oleh
Majelis Hakim yang selalu
datang terlambat di
Pengadilan. Keterlambatan
yang kerap ditunjukkan oleh
para Majelis Hakim tentunya
tidak hanya berdampak pada
Agenda Sidang yang terpaksa
harus ditunda, akan tetapi
juga tanpa disadari juga
memicu berkurangnya
marwah Hakim di mata
masyarakat.

PERILAKU
TERDAKWA
Dalam pemeriksaan perkara,
terdakwa Cenderung Tidak
Mengakui Perbuatan yang
Didakwakan; Terdakwa Mengaku
Mengetahui Sejumlah Nota Dinas
yang Dikeluarkan oleh Sekretaris
Daerah Kota Batu, Namun Tidak
Pernah Memerintahkan
Bawahannya Untuk
Mengeluarkan Nota Dinas
Tersebut; Terdakwa Mengaku
Bahwa Beberapa Tindak Pidana
Gratifikasi yang Dituduhkan
Kepadanya Merupakan Tindakan
Transaksi Pinjam-meminjam
Dalam Lingkup Bisnis Terdakwa;
Terdakwa Berpura-pura Lupa dan
Tidak Mengetahui Beberapa Bukti
yang Ditunjukkan oleh Penuntut
Umum.

NIR TRANSPARANSI
INSTITUSI
PENGADILAN
MCW mengajukan
Permohonan Informasi ke
Pengadilan Negeri Surabaya,
terkait Salinan Dakwaan dan
Rekaman Sidang (baik Audio
maupun video), dengan
agenda pemeriksaan Saksi
yang dilaksanakan sejak
tanggal 9 November 2021 s.d.
10 Februari 2022. Namun
pihak pengadilan tertutup. Ini
tidak sesuai Keputusan Ketua
Mahkamah Agung No.
144/KMA/SK/VIII/2007 yang
menegaskan bahwa informasi
tersebut tergolong informasi
publik.

PERILAKU SAKSI
Dalam Perkara ini terdapat 56
saksi yang dihadirkan untuk
didengar keterangannya di
persidangan. Meskipun
Terdakwa hanya hadir melalui
saluran daring, namun ternyata
memberikan dampak tekanan
psikologis kepada sejumlah
saksi yang dihadirkan dalam
persidangan, secara khusus
para saksi yang dulunya
merupakan bawahan Terdakwa
ketika menjabat. Para saksi
terlihat gugup memberikan
keterangan. Mereka kemudian
mengaburkan kronologi yang
berusaha digali oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Majelis
Hakim dengan memberikan
keterangan yang terkesan
berputar-putar. 

Selama proses
pemantauan
sidang, ditemukan
fakta-fakta
berupa fenomena,
antara lain
sebagai berikut:
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Dari tabulasi di atas, pada intinya pemberian gratifikasi yang disetorkan oleh nama-nama tersebut
kepada Terdakwa bermuara kepada 3 (tiga) objek gratifikasi, antara lain: (1) Keringanan dan/atau
pemutihan kewajiban pembayaran pajak kepada Pemerintah Daerah; (2) Kemudahan akses
perizinan pembangunan unit usaha (meliputi villa, hotel, dst); dan (3) Fee atas pemenangan proyek
pengadaan barang dan jasa. 
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3. Ketidakpatuhan 15 Pemda Terhadap Rekomendasi BPK

Salah satu problem laten dari tata kelola pemerintahan daerah di Jawa Timur adalah
ketidakmaksimalan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggarannya. salah satu indikatornya
adalah masih ditemukan praktik ketidakpatuhan oleh sejumlah pemerintah daerah terhadap
rekomendasi perbaikan yang diajukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Timur. 
Hasil Kajian Malang Corruption Watch (MCW) terhadap Laporan BPK menunjukkan bahwa daerah-
daerah yang pernah tersandung dengan kasus korupsi, adalah daerah yang paling sering
mendapatkan catatan/temuan dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara (uang rakyat).

Implikasi ketidakpatuhan 15
daerah Kabupaten/Kota di
Jawa Timur tersebut
menimbulkan potensi
kerugian keuangan negara
yang tidak sedikit.

Grafik di samping memperlihatkan
bahwa temuan BPK terhadap
potensi kerugian keuangan negara
pada 15 kabupaten/kota dengan
nilai kerugian yang relatif berbeda
di setiap tahunnya. Secara
keseluruhan, total Potensi Kerugian
keuangan negara dari 15 daerah
kabupaten/Kota selama tiga tahun
(2019 - semester 1 tahun 2021) di
Provinsi Jawa Timur berdasarkan
Temuan BPK adalah Rp.
115,643,685,119.00.
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Konteks Kota Batu Penentuan Tiga nama calon penjabat 
pengganti sangat problematis, 

Pertama, benturan
Kepentingan Oleh Wahyu
Hidayat. dimana, dirinya
sempat memfasilitasi 
program salah 
satu partai hingga dugaan
ketidak harmonisannya
dengan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Malang.

Kedua, Dugaan
Keterlibatan kepala Dinas
Kominfo Jatim, Hudiyono

dalam kasus tindak pidana
korupsi rekrutmen

Pegawai Tidak Tetap (PTT)
di dinas yang dipimpinya.

Ketiga, Zadim efisiensi,
Sekda Kota Batu

merupakan salah satu
orang yang sering disebut

terlibat dalam korupsi
yang menjerat Mantan

Walikota Batu, Eddy
Rumpoko. 

4.

5.

Benturan Kepentingan dalam PJ Kepala Daerah Kota Batu 

Pengisian Jabatan merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang secara
formal dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan tingkat kepala daerah. hal
itu diatur dalam pasal  201 ayat 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Pilkada. Meski begitu, pengisian jabatan kepala daerah
menjelang pemilu serentak 2024 mendatang perlu terus dikawal.

Situasi Korupsi di Malang Raya 

Hampir tiap tahun Kabupaten/Kota di Malang Raya masalah per masalah
selalu bermunculan. Pada tahun 2022 ini, MCW melakukan pemantauan
kebijakan publik, hingga kemudian MCW menemukan paling tidak
beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang
buruk, keburukan yang berujung pada dugaan adanya perilaku koruptif.
Bentuknya bermacam macam, di Kota Batu, MCW menemukan fakta
siasat buruk melalui tunjangan perumahan. Kota Malang, salah satu
diantaranya adalah masalah pembebasan lahan untuk pembangunan
parkir Kayutangan Heritage. Kemudian Kab. Malang, memanfaatkan
tunjangan transportasi untuk upaya mencari keuntungan.

Kasus-kasus diatas adalah sebagian yang terurai (seluruhnya akan
diurai: lihat tabel dibawah). Pada intinya, 3 Kabupaten/Kota di
Malang Raya tersebut menggunakan diskresinya dengan cara-cara
menabrak aturan, dan mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih. Temuan berdasar pada hasil pemantauan
MCW di tahun 2022, di tahun tersebut MCW giat melakukan
konferensi pers dan pembacaan dugaan kasus. Melalui beberapa
temuan tersebut, MCW menilai Kabupaten/Kota Malang Raya masih
bertahan pada pola dan kebiasaan yang sarat akan dugaan praktik
penyelewengan anggaran.
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Potensi Korupsi Perguruan Tinggi di Malang6.

Belakangan, sejumlah media mewartakan bahwa para pihak yang diduga terlibat dalam
praktik korupsi mantan Rektor Unila terdiri dari pengusaha, elit kementerian dan ketua
partai, politikus dan anggota DPR, serta pengusaha dan pejabat daerah. Mereka disinyalir
turut menitipkan sejumlah nama calon mahasiswa di UNILA. 
Pola dan rantai korupsi seperti ini bukan hal baru dalam kasus korupsi perguruan tinggi.
MCW sendiri menemukan pola yang mirip pada beberapa kasus korupsi perguruan tinggi di
Kota Malang. bahkan, dalam skema rantai korupsi yang dibuat, menggambarkan sebuah
hubungan kekuasaan yang kuat diantara meraka. Secara skematisasi, relasi kekuasaan
korup pada kasus korupsi perguruan tinggi di Malang sebagai berikut.

Skema.1 Pola relasi Kekuasaan dalam Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Kampus III UIN Malang.

Dari gambar disamping, dapat
ditentukan pola korupsi yang
terjadi berdasarkan aktor-aktor
yang terlibat. Dengan demikian,
untuk menentukan aktor yang
rentan melakukan tindak korupsi
dan juga motif korupsi dapat lebih
mudah diketahui sehingga
harapannya tindakan korupsi ini
bisa dicegah dan meminimalisir
terulang kembali.
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Skema.2 Pola dan Relasi Kekuasaan dalam kasus korupsi Pengadaan Lab. MIPA UM

Gambar diatas menunjukkan keterlibatan swasta pada pelaksanaan kegiatan pengadaan.
Secara kronologis, rektor membentuk panitia pengadaan dan menunjuk pejabat
pembuat komitmen. Dalam pelaksanaannya, para pelaku pengadaan barang dan jasa
tersebut tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana semestinya.Tahap-
tahap proses pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun
2021 hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Terdapat kelalaian dari Pejabat Pembuat
Komitmen dalam hal penandatanganan kontrak yang mengakibatkan tetap terjalinnya
hubungan kerja sama antara penyedia dan pelaksana dalam hal pengadaan belanja Lab
MIPA UM. Pemilihan vendor juga dipilih berdasarkan relasi dari pejabat terkait.

Skema.3 pola relasi kekuasaan dalam kasus korupsi Pengadaan
barang dan Jasa UNIKAMA.

Gambar di atas menunjukan relasi kekuasaan berperan untuk merekayasa
pelaksanaan proyek pembangunan gedung multicultural bersama dengan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seolah-olah pekerjaan tersebut dilakukan
oleh PT Andriani Putri Karend selaku pemenang lelang yang kemudian
diserahkan kembali pekerjaan tersebut kepada pihak Universitas Negeri
Kanjuruhan Malang.
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Ketidakpatuhan Standar Layanan Oleh Pemkab Malang 

Riset Ketidakpatuhan layanan di Pemerintah Kabupaten Malang ini diputuskan
untuk diteruskan pada semester kedua di tahun 2022. Mengacu pada hasil riset
Ombudsman RI yang menyatakan bahwa Kabupaten Malang tergolong zona
merah layanan publik dengan skor 44,82. Penilaian tersebut menempatkan
Kabupaten Malang dalam posisi terbawah setelah Kabupaten Nganjuk, yang mana
hanya kedua daerah tersebut yang memperoleh penilaian buruk versi
Ombudsman dari sekian banyak kabupaten yang lainnya di Jawa Timur. Secara
umum  riset ini menghasilkan kesimpulan sebagai  berikut :

Kondisi pelayanan yang buruk di Kabupaten
Malang tidak hanya berkaitan dengan layanan
administratif secara langsung. Namun juga
terkait layanan secara elektronik seperti,
Siplayboys Dispendukcapil Kabupaten Malang,
Pelayanan PBB P2 Kab. Malang, Surat Warga
Malang Kab, EPS Malang  Kab, Malang
Tanggap PD, Ekeren-KAN Kab Malang, Antrian
MPP Kabupaten Malang. Beberapa aplikasi di
atas tidak akseseble untuk masyarakat (tidak
dapat dioperasionalkan). Mal Pelayanan Publik di Kabupaten

Malang sebelumnya telah mendapatkan
sorotan dari Kemenpan-RB karena 
 Akhirnya Mal Pelayanan Publik tersebut
akan dipindah ke lokasi lain yang
mempunyai ruangan yang luas dan
terbuka. Pemerintah Kabupaten Malang
juga juga tertutup dalam memberikan
informasi seputar kajian urgensi
pembentukan Mal Pelayanan Publik.

Fenomena calo masih umum dilakukan,
terutama pengurusan yang berkaitan dengan
administrasi kependudukan di desa. Sebagai
pihak ketiga, calo menarik sejumlah uang
yang beragam (istilah  uang lelah, biaya
transportasi), bahkan salah satu informan
perlu membayar senilai 1,5 Juta dengan waktu
urus sekitar 3 hari jadi. Fenomena Calo
biasanya dilakukan oleh aparat desa atau
orang  lain yang punya kedekatan dengan
perangkat desa.

1.
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2. Buruknya Tata Kelola PBB Kota Batu 

Berdasarkan penelusuran MCW, ada beberapa penyebab sengkarut piutang PBB Kota Batu.
Pertama, sebab perubahan regulasi. Sebelumnya kewenangan pengelolaan PBB di
kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah
daerah. Perubahan kewenangan tersebut beriringan dengan pelimpahan piutang dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah masih minim
pengalaman dan data terkait piutang PBB membuat penagihan piutang menjadi terkendala.
Piutang warisan ini tak bisa dipungkiri turut menambah besar piutang PBB, walaupun itu
tidak bisa dijadikan dalih untuk tidak menagih piutang yang ada. Mengingat piutang PBB
adalah pendapatan riil daerah, dan pemerintah daerah memiliki hak untuk menagihnya.

Kedua data tidak di-update setiap tahun
sehingga objek pajak memakai data
beberapa tahun sebelumnya, proses
penagihan PBB bercabang atau tidak satu
pintu sehingga potensi penyelewengan
tinggi, dan upaya penagihan piutang oleh
Bapenda belum optimal membuat
piutang dari tahun ke tahun terus
menumpuk, serta minimnya sosialisasi 

kepada masyarakat terkait mekanisme pembayaran PBB dan pelunasan piutang.
Dalam pengelolaan PBB-P2 masih menuai masalah, karena sampai saat ini dalam
menentukkan proyeksi PBB menggunakan data lama bukan berorientasi terhadap
potensi rillnya, sehingga hal ini masih data objek pajak belum akurat dan double.
Anehnya, penetapan objek pajak masih menggunakan data lama yang dilimpahkan
oleh KPP Pratama ke Bapenda, membuat proyeksi pendapatan PBB jauh dari potensi
rill. Meskipun proyeksi jauh dari potensi rill, inipun dalam realisasinya masih maksimal,
dan menyisakan piutang yang setiap tahun terus menumpuk.

Dari uraian disamping
mengindikasikan bahwa
masalah piutang di Kota Batu
belum terselesaikan, dalam
hal ini perlu adanya
perubahan secara sistematis
dalam pengelolaan PBB yang
transparan, partsipatif, dan
akuntabilitas. mulai dari
perencanaan hingga
pertanggung jawaban. 
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Selama januari hingga Juli di tahun 2022, MCW mencatat ada lebih dari 50 titik
lubang jalan yang tersebar di berbagai ruas jalan di Kota Malang. Setelah
Perubahan APBD Kota Malang 2022 dengan realokasi belanja senilai Rp 92 miliar
untuk perbaikan dan rehabilitasi jalan, hingga bulan Desember 2022, masih jamak
ditemui lubang baru di beberapa ruas jalan di Kota Malang. Utamanya pasca
perbaikan drainase yang bersamaan dengan musim penghujan. Implikasi dari
perbaikan pada musim dan cuaca seperti itu membuat adanya risiko masuknya air
pada lapisan jalan seperti yang terlihat di sepanjang Jl. Kaliurang yang
meninggalkan lubang berdiameter lebih dari satu meter (23/12/2022). Lubang baru
yang terus bermunculan juga terlihat di sepanjang Jl. Ki Ageng Gribig pada bulan
yang sama.  

Diagram diatas mencerminkan kualitas pengadaan yang kurang maksimal dan
cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun anggaran 2022, ada lebih
dari 10 pengadaan yang tendernya dilaksanakan secara gelondongan yang
menambah risiko berkurangnya kualitas jalan yang dibangun. Menyoal jalan dan
beberapa titik genangan air di Kota Malang, MCW melakukan audiensi dengan Dinas
PUPRPKP Kota Malang (4/7/2022). Namun, masalah tersebut masih saja muncul dan
kini diperparah dengan fakta tentang kondisi Gedung Malang Creative Center (MCC)
yang memiliki beberapa dinding retak, langit-langit berjamur dan genangan air di
beberapa titik meskipun belum genap sebulan beroperasi.

3. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa ; Berlubang, Berulang 

Kondisi Kota Malang
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Pemerintah Kota (Pemkot) Batu masih konsisten mempromosikan diri
sebagai kota wisata. Namun, jika berkaca pada kondisi jalan di seantero Kota
Batu, narasi tersebut sepertinya perlu dipikirkan kembali.  Sepanjang tahun
2022, seperti yang tercatat dalam LPSE Kota Batu, hanya ada 8 belanja
konstruksi jalan yang didominasi oleh peningkatan ruas jalan. 

Temuan itu juga beriringan dengan fakta bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu berada di peringkat keempat serapan
belanja paling rendah di Pemkot Batu hingga 17 Desember 2022. Masih di
tanggal yang sama, dapat ditemui jalan-jalan berlubang yang jaraknya hanya
700 meter dari Batu Night Spectacular (BNS).

Kondisi Kabupaten Malang

Setali tiga uang dengan kondisi Kota Malang, Kabupaten Malang memiliki
masalah serupa dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Seperti yang
tercantum dalam catatan MCW yang diunggah di website, korban jiwa akibat
jalan berlubang pada Januari 2022 menjadi salah satu contoh kecil dari
buruknya kualitas jalan di Kabupaten Malang. 

Salah satu kerusakan jalan yang menjadi
masalah yang cukup besar adalah
lubang-lubang jalan yang tersebar
sepanjang bundaran patung pesawat
Landasan Udara (Lanud) Abdurrahman
Saleh hingga gerbang masuk Lanud
(21/12/2022). Bahkan, terdapat tiga
lubang yang berdiameter lebih dari satu
meter. Problematika ini tentu menjadi
ironi tersendiri karena Lanud
Abdurrahman Saleh adalah pintu masuk
utama bagi individu yang melakukan
perjalanan dengan transportasi udara.
Citra Kabupaten Malang yang kini
dibangun dengan tagline Malang
Makmur dapat tercoreng dengan adanya
kondisi-kondisi jalan yang tidak layak.

Keterangan : Jalan Krebet- Gondanglegi

Kondisi Kota Batu
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1.

Bagian Keempat
Korupsi Desa

Desa dalam Kepungan Korupsi; Potret Desa di kabupaten Malang

Ancaman korupsi dalam
pemerintah desa kian semakin
nyata terjadi di beberapa desa
Malang Raya, secara khusus MCW
menyoroti Desa di Kabupaten
Malang. Dalam kurun waktu tahun 3
tahun (2019-2022) Semester I
terdapat 10 (Sepuluh) kasus korupsi
desa dalam penggunaan DD (Dana
Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa)
yang sudah ditetapkan sebagai
tersangka, serta total kerugian
keuangan negara sebagaimana
berikut:

Pelaksanaan tugas dan fungsi belum berjalan secara optimal
Mekanisme pemberian bantuan langsung tunai belum sepenuhnya dilaksanakan
dengan baik
Belanja desa belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang
berlaku
Terdapat pajak-pajak yang belum dipungut dan disetorkan
Penatausahaan aset desa belum tertib
Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan fisik

Selain itu, di tahun 2021 atas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Malang dalam
pengelolaan APBDes desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan
skala prioritas dan pemenuhan mandatori. Pemeriksaan meliputi atas pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern serta Kepatuhan terhadap Pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa, hasil pemeriksaan menunjukkan kecenderungan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat 60 desa yang bermasalah, secara
keseluruhan terdapat 1.572 temuan dengan status sampai dengan Triwulan II Tahun
2022, sejumlah 1.230 temuan telah selesai ditindaklanjuti, 91 temuan dalam proses
dan 183 temuan belum ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat
kerugian desa senilai Rp 2.281.987.087,80 dengan status sampai dengan Triwulan II
Tahun 2022. Senilai Rp 2.076.765.922,15 kerugian desa telah disetorkan kembali,
sehingga masih ada kerugian desa senilai Rp 205.221.165,65 yang belum
ditindaklanjuti. 13



Sekolah AntiIkorupsi Goes To Kampus1.

Dalam melakukan penguatan gerakan sosial anti
korupsi, maka yang dilakukan adalah menyebarkan nilai-
nilai anti korupsi itu di berbagai lini, khususnya kepada
mahasiswa. Sebab, mahasiswa merupakan aspek
penggerak bangsa. Maka perannya sangat dibutuhkan
untuk melakukan pencegahan maupun penangan
terhadap gerakan anti korupsi. Hal ini sangat
mendukung terhadap gerakan sosial anti korupsi yang
mengalami stagnisasi atau dapat diklaim pula,
mengalami kemuduran. Salah satu yang menjadi
indikatornya adalah perlemahan KPK yang terjadi secara
masif dan terorganisir. Olah karena itu, dibutuhkan
penguatan kembali gerakan sosial anti korupsi di
berbagai lini, khsusunya di dalam kampus. Penguatan ini
dapat digunakan dengan menggunakan Sekolah Anti
Korupsi untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi.

Ngobrol Korupsi bareng milenial2.

Kegiatan ini berusaha
mengajak anak-anak muda
yang bergiat di media sosial
untuk memahami nilai-nilai
anti-korupsi yang ada di
sekitar kehidupan sehari-hari.
Dimana dilakukan melalui
siaran live di instagram
dengan satu narasumber,
yakni kalangan mahasiswa. 

Kegiatan ini terlaksana sebanyak 4 kali, yang mengangkat isu korupsi dinegara
maju, korupsi di bidang olah raga, korupsi di bidang kemahasiswaan, serta
hubungan korupsi dan perempuan.
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3.

Selama ini kampanye media sosial yang dilakukan
melalui 4 lini utama, yakni media sosial instagram,
twitter, dan facebook. Ditambah lini website MCW yang
secara rutin mengapload beberapa konten tulisan
berbentuk rilis, kajian, opini, dan lain sebagainya. 

4.

Kampanye di Media Sosial

@mcwngalam

malang corruption watch

mcw-malang.org

@MCWngalam

Meskipun demikian, beberapa media sosial disamping
belum secara maksimal dijalankan secara efektiif. Selain
karena kurangnya sumber daya manusia, juga belum
adanya manajemen kelola media sosial yang
berkelanjutan mengakibatkan kebanyakan lebih banyak
merespon isu-isu yang ada. 

Sebagai analisis di media sosial
instagram untuk 3 bulan terakhir,
mayoritas rentang usia yang
menjangkau antara 18-24 tahun
dengan jenis kelamin laki-laki
sebanyak 68% dan perempuan
31,9%. Akun yang dijangkau
berkurang jika dibandingkan
triwulan sebelumnya (Juni-Agustus-
September). Sebagaimana gambar
disamping.

Monitoring Kebijakan Tata Ruang Kota Batu

Selama ini Pemerintahan Kota Batu tidak tertib
dalam menerapkan kebijakan yang mengacu
pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
yang ada, selain itu mereka juga tidak
transparan serta tidak asertif. Hal ini kami
dapatkan dalam audiensi yang dilakukan oleh
Nawakalam Bulukerto, WALHI Jatim, dan MCW
Malang pada 15 Maret 2021 di DPRD Kota
Batu terkait update informasi Raperda RTRW
serta pelanggaran pendirian bangunan luar
peruntukan wilayahnya. Jawaban yang didapat
adalah: DPRD dan Pemkot Batu tidak sanggup
melakukan penertiban yang notabene masuk
dalam wilayah teritorial Kota Batu sendiri.
lebih lanjut, pemkot batu bersama DPRD juga
tidak aspiratif terhadap usulan dan
rekomendasi publik. dimana, beberapa upaya
audiensi lanjutan yang diajukan oleh aliansi
sama sekali tidak direspon, semakin 

memperbesar kekecewaan publik. situasi ini membuat
aliansi semakin geram dan melakukan aksi protes di
depan Kantor DPRD Kota Batu.
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1.

Terjadi Perubahan mendasar terhadap enam pola kawasan sebagaimana diatur dalam
perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu.
dalam Ranperda, hanya ada lima pola kawasan serta menghilangkan tiga jenis pola
kawasan lindung seperti Hutan Lindung, Kawasan suaka alam dan caga budaya serta
kawasan rawan bencana. dua diantaranya diganti dengan kawasan konservasi dan
kawasan geologi.

2. 

Pada Perda RTRW sebelumnya, terdapat dua jenis Kawasan perlindungan
setempat, yaitu sempadan sungai dan Kawasan sumber mata air. Dalam
Raperda, hanya Kawasan sempadan sungai yang masuk kedalam Kawasan
perlindungan setempat, sedangkan Kawasan sumber mata air dipindahkan
ke Kawasan lindung geologi.

3.

Kawasan lindung geologi yang melingkupi perlindungan terhadap Kawasan
sumber mata air, hanya melindungi sempadan mata air di tiga desa saja. Jika
dibandingkan dengan Perda sebelumnya yang melindungi 111 sempadan
sumber mata air, tentu terjadi penurunan yang sangat signifikan.

4.
Terjadi pengurangan besaran sempadan sungai yang diatur serta perubahan
kalimat dari "kawasan pemukiman/di luar pemukiman" menjadi "kawasan
terbangun/tidak terbangun (kawasan hutan, hutan produksi, pertanian)”.

5.

Pada Perda RTRW sebelumnya, Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya terdiri
atas: 1) Taman Hutan Raya; 2) Cagar Budaya; 3) Kawasan Taman Wisata Alam.
Dalam Raperda, Kawasan ini diganti dengan Kawasan Konservasi yang hanya
terdiri dari Taman Hutan Raya. Kawasan Cagar Budaya lantas dihilangkan.

6.
Dalam Raperda justru mengatur ketentuan alih fungsi kawasan dari keseluruhan
wilayah hutan lindung menjadi wilayah hutan produksi.

Raperda RTRW Kota Batu Pro Investasi

Dengan dalih penyesuaian terhadap kondisi tata ruang dan wilayah yang ada,
kemudian dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut. Selain itu Raperda RTRW
yang seharusnya transparan, akuntabel dan bersifat partisipatif ternyata selama
prosesnya hingga sampai saat ini di Kementerian ATR/BPN tak satupun masukan
masyarakat yang ditampung. Kebanyakan hanya berkutat pada soal investasi,
investasi dan investasi tanpa memikirkan masa depan wilayah Kota Batu dan wilayah
lainnya.

Hasil Monitoring MCW bersama Walhi Jatim dan Aliansi Selamatkan Malang Raya
menunjukan bahwa:

16



1. Hakordia 2022 

Tepat pada tanggal 9 Desember merupakan hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia),
peringatan ini dibentuk dengan maksud untuk menyoroti fenomena korupsi yang
kian jamak dilakukan oleh pemerintah negara-negara dunia. Selain merusak
demokrasi, kejahatan korupsi tentu akan memperlambat bangunan kesejahteraan
seluruh masyarakat. Peringatan hari anti korupsi ini dimulai setelah Konvensi PBB
pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti-korupsi. Meski sudah
berjalan hampir 2 dekade (momentum hari anti-korupsi), namun pada faktanya tidak
cukup mengurangi perilaku korupsi di tingkat global. Data Transparency
International Indonesia (TII) semisal, menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI)
2021 bahwa tingkat korupsi masih mengalami stagnasi di seluruh dunia, dengan 86%
negara hanya membuat sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan dalam 10 tahun
terakhir.

Diskusi Buku “Demokrasi Dikorupsi”

Di momentum Hari Anti Korupsi Sedunia, kami memanfaatkan dengan melakukan
diskusi sekaligus launching 2 buku yang ditulis oleh MCW dengan judul (1) Demokrasi
dikorupsi: Diskursus Teoritis dan Kajian Empiris Ekonomi-Politik Korupsi. (2)
Demokrasi Dikorupsi: Fenomena Desentralisasi Korupsi dan Ikhtiar Pelembagaan
Gerakan Rakyat. Dua buku ini secara umum menjadi tulisan yang relevan dengan
memotret situasi demokrasi Indonesia kontemporer yang justru inheren dengan
praktik korupsi kekuasaan, dilain sisi juga mengulas betapa pentingnya upaya
perlawanan dengan kekuatan gerakan rakyat yang solid. 
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2.

Mula-mula dalam
acara ini dipandu
oleh fasilitator
untuk membahas
kondisi yang
terjadi baik
nasional dan
lokal. Setidak-
tidaknya terdapat
lima poin yang
akan dibahas di
antaranya pada
2020 penanganan
pandemi Covid-19
cenderung tidak
efektif; kebijakan
publik yang dibuat
juga tidak
memperhatikan

Konsolidasi Gerakan

Konsolidasi gerakan dilakukan bersamaan dengan memperingati Hakordia. Kegiatan
ini bertujuan untuk memperteguh serta memperkuat kedudukan masyarakat sipil di
Malang Raya dalam membahas dan merancang strategis terhadap isu problem baik
dalam skala lokal atau nasional. Selain itu, tidak ada kekuatan yang paling besar
selain menyatukan kekuatan untuk sama-sama berjuang untuk melawan kekuatan
yang paling dominan yakni kekuatan oligarki. Oleh karena itu, konsolidasi gerakan
ini sangat penting untuk merancang strategis bersama.

opini masyarakat; berdasarkan catatan tahunan periode 2022, Komnas Perempuan
menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan
(KBGTP) sepanjang 2021 sejumlah 338.496 kasus naik dari 226.062 kasus di tahun
2020; terancamnya kebebasan sipil; dan kekuatan investor untuk menguasai energi
terbarukan. Kemudian setelah itu, para masyarakat sipil yang hadir dalam acara
tersebut juga turut andil dalam memaparkan isu problem yang telah dialami serta
diadvokasi oleh mereka. Semua permasalahan telah ditabulasi, lalu dirancang sebuah
strategis untuk kemudian digunakan bersama dalam sebuah aksi strategis bersama.
Pertama yang dilakukan adalah membuat grup whatsapp.
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3. Aksi Simbolik Lawan oligarki

Pada momentum yang sama yakni di hari Anti Korupsi Sedunia, MCW melakukan aksi
simbolik tepatnya pada tanggal 9 Desember 2022, aksi simbolik ini bagian dari
rangkain kegiatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia. Aksi dilakukan di titik strategis
atau tempat lalu lalang aktivitas warga Kota Malang yakni di wilayah persimpangan
Kayutangan Heritage. Selain tempatnya strategis, juga wilayah Kayutangan Heritage
merupakan cermin pembangunan bermasalah yang dilakukan Pemkot Malang. 
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1.

Upaya memaknai perjalanan tidaklah semudah mengatakan kami telah usai
seraya berkata “Menjebloskan koruptor”, “Kami telah usai menyelesaikan satu
perkara calon pelaku koruptor”, atau lain sebagainya. Ada kerikil-kerikil tajam
yang nampak terlihat ataupun samar tuk terlihat. Ataupun ada angin yang juga
sadis menyapu semua harapan dan impian. Tapi, watak angin memang seperti itu
tak kenal salah ataupun benar. Dia hanya memberikan angin yang sepoi-sepoi,
sehingga kadang membuat seseorang terbuai olehnya. Hal ini serupa dengan laku
yang terjadi di semua elemen Malang Corruption Watch, nampaknya namanya
menjulang tinggi kadang lupa substansi yang paling fundamentalis daripada
berdirinya mandat lembaga sosial tersebut. 

Terkadang memang penglihat tak mampu menembus batasan yang terang itu,
sehingga apapun ingin dikerjakan sedangkan kekuatan nyaris tak ada, belum
berperang tapi kekuatan telah habis di tengah perjalanan, sebab tak memiliki
amunisi yang kuat. Mimpi yang dibangun bersama, nampaknya kabur perlahan
dengan ketidakpedulian, keempatian ihwal kerja-kerja kelembagaan. Penguatan
sistem internal seyogyanya lebih utama dibandingkan apapun. Tidak ada yang
paling penting dibandingkan itu. Kekuatan hanya hadir di dalam hingga
menembus batas, sekat di dalam ruang gelap. Sehingga, dapat melakukan
kelihaian dalam praktiknya. 

Membangun organisasi tidak hanya dengan wujud kokohnya infrastruktur saja
namun hal yang terpenting adalah adanya ruang ekspresi dengan membangun
literasi seraya mempraktikkannya. Bila semua literasi hanya mahir dalam berucap
dan narasi dia hanya menjadi gumpalan yang tak bernilai, namun jika dia
dipraktikan dalam laku keseharian dia menjadi sebuah sejarah kebudayaan.
Adillah seadil-adilnya baik baik dalam wujud teori maupun praktik. Sebab, konteks
hari ini banyak manusia yang beku dalam alam dan kultur yang bisu. Oleh karena
itu, pikiran dan praktiknya terkadang tak mampu menembus perubahan sosial
yang terjadi. 

Kedisiplinan Organisasi, Sebuah Refleksi. 
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2.

Dalam membangun organisasi yang baik, tentu dibutuhkan segala perangkat
sebagai identitas kelompok itu sendiri. Sebab, identitas merupakan hal yang
paling penting dalam suatu kelompok. Apabila tidak ada identitas, maka
organisasi itu sukar dikenal ke khalayak umum. Identitas Malang Corruption
Watch sejak berdiri hingga hari ini adalah berupaya membangun atmosfer
yang semua lakunya berdasarkan literasi humanisme. MCW menyadari bahwa
kekuatan dalam arena gelanggan perjuangan melawan segala bentuk
kejahatan kemanusiaan seperti korupsi membutuhkan amunisi bernama
literasi humanisme. Selain itu, dalam menyebarkan literasi itu agar mudah
untuk dikonsumsi dapat dilakukan pelbagai hal salah satunya adalah kegiatan
magang di MCW.

Kegiatan Magang telah dilaksanakan oleh MCW kurun waktu enam bulan
terakhir dari 2022. Setidak-tidaknya terdapat enam mahasiswa yang
melakukan magang di antaranya Ali Fikri Hamdhani (UNISMA); Averos Aulia
Ananta Nur (UB); Fadilah Tsabita Hanin (UB); Diana Almira Serafina; Marselinus
Pekik (UB); dan Fadh Abdullah (UB). Dalam konteks pemagangan yang
dijalankan oleh mereka, diperoleh beberapa capaian. Pertama, capaian ‘akses’
mereka dapat memperoleh akses belajar bersama. Diberi sebuah peningkatan
kapasitas untuk memperdalam skil dan pengetahuan untuk terlibat langsung
dalam kerja-kerja kelembagaan. Kedua, capaian dalam tingkat agenda
pemagangan mereka telah mampu menyelesaikan magang sebagai tugas
akademik mereka. Ketiga, capaian dalam mengubah paradigma mereka soal
kerja-kerja MCW bukan hanya sekadar menangkap atau menyelesaikan
perkara korupsi, akan tetapi lebih daripada itu bahwa sesungguhnya kerja-
kerja MCW sebenarnya memposisikan warga sebagai pelaku utama dalam
kerja-kerja advokasi mereka, dan MCW hanya sekadar fasilitator saja. Keempat,
dari keenam pemagang adalah dua orang yang sudah mampu untuk
berinovasi dalam dirinya untuk megembangkan kerja-kerja yang dilakukan
sebagai salah satu bagian dari relawan magang MCW.

Program magang
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3.

Salah satu aspek penting dari kerja-kerja gerakan advokasi adalah membangun
serta merawat jaringan solidaritas dari berbagai elemen. dalam konteks
gerakan MCW, Posisi jaringan memiliki peran penting dalam mendukung
agenda-agenda gerakan, baik yang diinisiasi oleh MCW, maupun diluar MCW.
hal ini penting mengingat kondisi gerakan sosial yang semakin terfragmentasi,
juga konsolidasi kekuasaan elit oligarki yang semakin kuat, menjadi keharusan
bagi seluruh elemen gerakan untuk tetap mempertahankan, bahkan harus
memperkuat jaringan solidaritas yang ada.

Selain itu, kerja-kerja membangun jaringan solidaritas juga diperluas melalui
sekolah atau kajian-kajian kritis yang diselenggarakan oleh komunitas atau
lembaga diluar malang. misalnya, Berjejaring dengan kawan-kawan kolektif
kelas ekologi Pasuruan, Berjejaring dengan Walhi Jatim dalam mengawal isu
lingkungan di Malang raya, dan Tuban Literasi Society yang baru saja
dilaunching pada 12 Desember lalu. kedepan, MCW bersama kerja-kerja
berjejaring ini akan terus diperkuat dan diperluas jangkauannya guna
mendorong adanya konsolidasi gerakan bersama yang lebih memadai dan
masif.

Merawat Jaringan

Dalam Konteks ini, Jaringan MCW dibagi
dalam beberapa lapisan. Pertama,
Jaringan Mahasiswa. upaya berjejaring
dengan mahasiswa diwujudkan dalam
beberapa agenda seperti diskusi,
konsolidasi, aksi dan kampanye publik
lintas issu. Kedua, Berjejaring dengan
Organisasi Masyarakat sipil dalam
bentuk aliansi atau koalisi untuk
merespon suatu isu/kebijakan. dan
terakhir berjejaring dengan
kelompok/komunitas warga. hal ini
biasanya dilakukan melalui
pendampingan kasus, melalui forum-
forum warga, serta advokasi bersama
terutama dalam isu pelayanan publik
dasar seperti forum masyarakat peduli
pelayanan publik dasar (FMP3D).
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Pada akhirnya kami menyadari bahwa sejumlah catatan dari kerja-kerja
monitoring, advokasi dan pengorganisasian serta agenda pendidikan
antikorupsi yang kami lakukan sebagaimana terangkum dalam laporan kali
ini, hanyalah sekelumit upaya mendorong perubahan terhadap sistem dan
tata kelola pemerintahan daerah di Malang Raya agar lebih baik dan berpihak
pada kepentingan rakyat. Meski kami menyadari hal tersebut belum cukup
memadai, dan masih terdapat banyak kekurangannya. upaya-upaya di atas
juga bukan sebuah prestasi yang mesti dibanggakan, sebaliknya adalah
sebuah ikhtiar yang terus diasa dan diperjuangkan secara bertahap, dan
kontinyu kedepannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak
terhadap kami menjadi hal penting dan niscaya tatkala cita-cita mendorong
pemerintahan yang baik dan bersih dari perilaku korupsi masih terus
digaungkan.

Lebih jauh, sekumpulan catatan di atas tidak akan diperoleh tanpa
keterlibatan banyak pihak. MCW menyadari bahwa membangun gerakan
sosial anti korupsi bukanlah pekerjaan mudah, apalagi mengupayakan
pelembagaan gerakan sosial yang menjangkau seluruh lapisan elemen sosial
rakyat adalah sebuah tantangan besar bagi MCW hingga kini. Keterlibatan
elemen gerakan rakyat, dari mahasiswa, kelompok warga, komunitas,
gerakan perempuan hingga elemen pro demokrasi lain yang telah
membersamai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, merupakan
manifestasi dari keberadaan gerakan sosial di Malang Raya. 

Di tengah situasi demokrasi yang kian represif, konsolidasi kekuasaan oligarki
semakin kokoh dan ditopang oleh negara melalui sejumlah kebijakan dan
regulasinya menjadi fakta bahwa rezim hari ini semakin berwatak otoriter.
Oleh karena itu, tugas gerakan sosial kedepan adalah tetap membersamai
dalam konsolidasi gerakan rakyat, memulai pengorganisasian secara intensif
nan massif menjangkau seluruh lapisan elemen gerakan dari perkotaan
hingga ke akar rumput. Merancang strategi taktis secara bersama yang pada
akhirnya mendorong aksi-aksi kolektif secara bertahap dan berkelanjutan di
masa depan. 

Bersama Rakyat Berantas Korupsi!
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