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GERAKAN RELAWANMELAWAN RELASI KUASA DAN
KAPITAL PADA PILKADAMAKASSAR 2018
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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, pola dan bentuk gerakan sosial atau gerakan
relawan dalam Pilkada di Makassar tahun 2018, yang berhasil mengalahkan pasangan calon
tunggal dan memenangkan kolom kosong. Gerakan sosial dalam perspektif Charles Tilly, ada
empat hal yakni adanya kepentingan yang sama, tindakan berkelanjutan, pengorganisasian dan
hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang
diperoleh dilakukan dengan wawancara mendalam (indept interview), literatur dan dokumentasi.
Data dianalisis dengan menggunakan teori gerakan sosial Charles Tilly dan John Markoff. Hasil
dari penelitian menunjukkan penyebab dari munculnya gerakan sosial, yaitu adanya rasa kecewa,
marah, jengkel dan gelisah dari beberapa elemen warga kota terhadap pasangan calon tunggal yang
dinilai terlalu menggunakan kekuasaan dan kapitalnya untuk memenangkan Pilkada Makassar.
Kegagalan calon petahana dalam Pilkada membuat pendukung dan tim sukses yang sebelumnya
disiapkan untuk memenangkan Pilkada Makassar, bergabung dengan gerakan relawan. Sebab,
selama 5 tahun terakhir petahana dinilai berhasil membuat perubahan yang lebih baik di Kota
Makassar. Bertemunya elemen-elemen relawan itulah, yang kemudian membuat gerakan relawan
untuk mendukung kolom kosong makin membesar dan berhasil memenangkan kolom kosong
untuk pertama kalinya.

Kata Kunci: pilkada; calon tunggal; gerakan sosial; gerakan relawan; kolom kosong

ABSTRACT

This study aims to analyze the background, patterns and forms of social movements or volunteer
movements in the Pilkada in Makassar in 2018, which successfully defeated a single candidate pair
and won an empty column. Social movements in the perspective of Charles Tilly, there are four
things namely the existence of the same interests, sustainable action, organization and expected
results. This research uses descriptive qualitative method. The data obtained was done by in-depth
interviews (indept interviews), literature and documentation. Data were analyzed using Charles
Tilly and John Markoff's social movement theory. The results of the study indicate the cause of the
emergence of social movements, namely the existence of disappointment, anger, annoyance and
anxiety from some elements of the city residents towards a single candidate pair who is considered
to have used their power and capital to win the Makassar Regional Election. The failure of
incumbent candidates in the elections made supporters and the successful team previously
prepared to win the Makassar elections, join the volunteer movement. Because, during the last 5
years incumbent was considered successful in making a better change in the city of Makassar. It
was the meeting of the volunteer elements, which then made the volunteer movement to support
the empty column grow bigger and succeed in winning the empty column for the first time.

Keywords: local elections; single candidate; social movement; volunteer movements; empty
column
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Pendahuluan

Pilkada Kota Makassar dengan Pasangan Calon Tunggal ini tidak terjadi begitu
saja. Banyak peristiwa, kontroversi, dan gugatan hukum yang terjadi. Petahana Moh
Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto, sejak awal tahapan persiapan pemilihan sudah
kesulitan mencari partai pengusungnya. Danny pun pindah ke Golkar. Meski begitu,
Danny Pomanto belum juga dapat kendaraan politik hingga beberapa hari jelang
pendaftaran pada 8-10 Januari 2018. Sebelumnya, Danny Pomato juga sempat
mendeklarasi pisah koalisi dengan Wakil Walikotanya, Syamsu Rizal. Akhirnya
Mohammad Ramdhan Pomanto memilih Indira Mulyasari Paramastuti untuk maju lewat
jalur perseorangan, dengan dukungan 117.492 foto copy KTP, dari 65.354 foto copy
KTP yang disyaratkan KPU Kota Makassar. Indira Mulyasari Paramastuti adalah Wakil
Ketua DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem.

Sedangkan lawannya adalah Munafri Arifuddin yang berpasangan dengan Andi
Rachmatika Dewi. Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi, diusung koalisi gemuk
10 paarpol, dengan jumlah kursi 43. dari 50 kursi di DPRD Kota Makassar. Partai
Demokrat yang mempunyai 7 kursi, tidak mengajukan pasangan calon. Munafri
Arifuddin adalah pemilik Persatuan Sepakbola Makassar, yang juga menantu Aksa
Mahmud, pendiri dan pemilik Grup Bisnis Bosowa. Sementara calon wakilnya, Andi
Rachmatika Dewi, adalah keponakan Ilham Arief Sirajuddin, mantan Wali Kota
Makassar, Ketua DPC Partai Nasdem dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan.

Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar Periode 2019-2024, pada tanggal 12 Februari 2018, kedua pasangan calon
mengikuti pengundian yang digelar KPU Kota Makassar pada 13 Februari 2018.
Hasilnya, Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) mendapat
nomer urut 1 (satu) dan pasangan Petahana Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira
Mulyasari Paramastuti (DIAmi) mendapat nomer urut 2 (dua).

Satu hari kemudian, kuasa hukum pasangan nomer urut 1 (satu) Munafri
Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) mendatangi Panwaslu Makassar. Mereka
menggugat KPU Kota Makassar yang meloloskan pasangan calon Mohammad
Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi). Kasus itu disidangkan lewat musyawarah
penyelesaian sengketa di sekretariat Panwaslu Makassar di Jalan Anggrek Raya, Senin
(19/2/2018). Dalam tuntutannya, tim kuasa hukum Appi-Cicu menuntut agar KPU
membatalkan pencalonan pasangan DIAmi. Kuasa hukum Appi-Cicu, Anwar Ilyas
menyebut bahwa gugatan ini sudah diajukan pada tanggal 14 Februari 2018. Ia
menyebut calon walikota Danny Pomanto melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun
2016 junto PKPU nomor 15 tahun 2017, pasal 89 tentang larangan bagi Petahana untuk
menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan
bagi calon. (rakyatku.com, 2018).

Dalam putusannya, gugatan tim pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi terhadap KPU
Makassar, ke Panwaslu Makassar, terkait pencalonan petahana Mohammad Ramdhan
Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti, ditolak. Penolakan tersebut diputuskan dalam
sidang terakhir Panwaslu Makassar di kantornya, jl Anggrek Raya, Kecamatan
Panakkukang, Makassar, Senin (26/2/2018). Amar putusan dalam sidang yang
berlangsung kurang lebih dua jam dibacakan secara bergantian oleh tiga komisioner
Panwaslu. Majelis sidang menyebutkan, tiga hal yang dipersoalkan tim Munafri
Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi, dalam gugatannya yakni, pembagian ponsel ke
Ketua RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga), pengangkatan guru honorer atau dan
slogan, dua kali tambah baik.
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Ketua Panwaslu Makassar Nursari, yang bertindak sebagai ketua majelis sidang
menyatakan, dalam fakta persidangan dari ketiga materi gugatan ini, sama sekali tidak
bisa dibuktikan atau penggugat tidak bisa membuktikan kesesuaian antara pembagian
ponsel dengan proses politik, pengangkatan guru honorer juga tidak ada hubungan
dengan proses pencalonan, misalnya ada kepentingan petahana menggunakan program
tersebut. Mengenai slogan yang juga jadi gugatan, dua kali tambah baik, itu sudah
masuk dalam RPJMD. Sehingga, sama sekali bukan program kegiatan, melainkan
slogan untuk memantik semangat warga Makassar. Tiga hal yang dimohonkan atau
gugatan tim paslon Munafri- Andi Rachmatika ini semuanya masuk dalam RPJMD Kota
Makassar tahun 2014- 2019. Artinya itu adalah ketika dituangkan dalam RPJMD dalam
bentuk Perda, maka pejabat wajib melaksanakannya. Jadi bukan sama sekali hal yang
dibuat- buat terkait dengan Pilkada (kompas.com,2018).

Meski gugatannya ditolak oleh Panwaslu Makassar, namun tim hukum pasangan
Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) melakukan upaya banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar. Sementara KPU Kota
Makassar melanjutkan tahapan kampanye untuk kedua pasangan calon. Bahkan KPU
Makassar juga sempat menggelar Debat Publik, yang berlangsung cukup seru dan
meriah. Setelah beberapa kali sidang, akhirnya Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PTTUN) Makassar, membacakan hasil putusan gugatan tim hukum Calon
Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi
(Appi-Cicu) dalam sidang yang berlangsung di Gedung PTTUN, Jalan Ap Pettarani,
Makassar, Rabu (21/3/2018). Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan tim
hukum Appi-Cicu dan memerintahkan KPU Makassar untuk membatalkan pencalonan
pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari, karena dianggap melanggar pasal 71
Undang - Undang Nomer 10 Tahun 2016.

Dalam Pasal 71 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,
diatur bahwa kepala daerah (gubernur, wagub, bupati/walikota) dilarang menggunakan
kewenangan melaksanakan program dan kegiatan yang merugikan calon lain dalam
jangka waktu enam bulan sebelum penetapan, Junto Peraturan KPU No 15 tahun 2017
Pasal 89 (2) diatur tentang petahana dilarang menggunakan kewenangan untuk
keuntungan pemilihan dalam jangka waktu enam bulan. Walikota Makassar Petahana,
Danny Pamanto dianggap melakukan pelanggaran pasal 71 karena mengangkat dan
mobilisasi ribuan tenaga honorer, membagi smartphone kepada Ketua RT/RW dan
pemakaian tagline, dua kali tambah baik. Hakim Ketua Edi Suprianto memerintahkan
KPU Makassar mencabut keputusan Nomer: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpts/7371/KPU-
Kot/II/2018 Tentang Penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. KPU
Makassar diminta segera menganulir pasangan Danny Pamanto-Indira Mulyasari
(DIAmi) sebagai peserta Pilkada Makassar.

Meski begitu, KPU Kota Makassar tidak serta merta menerima dan melaksanakan
putusan PTTUN Makassar. KPU Kota Makassar melakukan konsultasi ke KPU Provinsi
Sulawesi Selatan dan KPU RI di Jakarta. Hasilnya, KPU Makassar diminta untuk
melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk menjaga marwah lembaga
penyelenggara pemilu. Dengan dibackup penuh oleh KPU Sulsel dan KPU RI, KPU
Kota Makassar pun mengirim memori Kasasi ke MA. Setelah menunggu sekitar 1 bulan,
akhirnya muncul putusan kasasi. MA menolak kasasi KPU Makassar, lewat putusan
nomor 250 SK/TUN/PILKADA/2018 yang diterbitkan 23 April 2018. Amar putusan
tersebut, ditandatangani majelis yang dipimpin hakim Supandi.

Suhu politik di Makassar langsung memanas menanggapi putusan Kasasi MA.
Massa pendukung Petahana Danny Pamanto melakukan aksi unjukrasa dengan menutup
jalan dan membakar ban. Mereka menyesalkan putusan MA yang membatalkan
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pasangan calon nomer urut 2 (dua) Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari
(DIAmi). Usai melakukan konsultasi dengan kuasa hukum, KPU Sulsel dan KPU RI,
akhirnya KPU Makassar membatalkan penetapan pasangan calon (paslon) petahana
nomor urut 2 Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti. Pembatalan
berupa mencabut SK No 35, yang memuat nama dua paslon dalam sidang pleno yang
berlangsung kurang lebih dua jam di kantor KPU Makassar, Kelurahan Antang, Jumat
(27/4/2018). Dalam sidang pleno yang dipimpin ketua KPU Makassar Syarief Amir,
juga menerbitkan SK No 64 yang memuat penetapan paslon Wali Kota dan wakil Wali
Kota Makassar tahun 2018, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. KPU
Makassar mengatakan hanya eksekutor yang mengeksekusi hasil keputusan MA yang
menguatkan putusan PTTUN.

Menanggapi putusan KPU Kota Makassar, pasangan calon petahana nomor urut 2
Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti, melakukan beberapa
langkah. Selain pendukungnya melakukan aksi unjukrasa di beberapa titik, tim hukum
memasukkan gugatan ke Panwaslu Kota Makassar. Dan sengketa Pemilihan Wali
(Pilwali) Kota Makassar memasuki babak baru. Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar
mengeluarkan putusan nomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei
2018. Amar putusan dibacakan ketua majelis Nursari dalam sidang musyawarah
sengketa Pilwali Kota Makassar, Minggu (13/5). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Makassar selaku termohon diminta segera menerbitkan surat pengesahan pemulihan
pasangan Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) nomor urut 2
Mohammad Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) (merdeka.com, 2018).

Keputusan KPU Kota Makassar yang tidak mau menindaklanjuti putusan
Panwaslu, memantik reaksi yang luar biasa dari tim pasangan calon Petahana
Mohammad Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) dan para pendukungnya.
Mereka pun menggelar beberapa aksi demo di beberapa titik. Bahkan sebuah showroom
milik Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sempat jadi sasaran aksi. Tim hukum pasangan
Petahana juga mengancam akan melaporkan KPU Kota Makassar ke DKPP dan
melaporkan secara pidana. Sehingga selama satu bulan menjelang pemungutan suara
pada 27 Juni 2018, situasi dan kondisi sosial politik di Makassar memanas. KPU Kota
Makassar juga dalam waktu yang pendek juga harus melakukan sosialisasi soal Pilkada
Pasangan Calon Tunggal, yang tentunya berbeda dengan Pilkada yang pasangan calon
lebih dari satu. Sebab, format surat suaranya berisi dua kolom. Kolom pertama berisi
nama, nomer dan foto pasangan calon. Sedangkan kolom kedua hanya berupa gambar
kotak kosong.

Pencoretan pasangan petahana adalah puncak dari kekecewaan dan kemarahan
rakyat Makassar. Selain pendukung pasangan Danny Pomanto yang langsung menggelar
aksi di KPU dan di beberapa tempat, mulai juga muncul embrio gerakan sosial dalam
wujud gerakan relawan untuk mengkampanyekan kolom kosong. Pendukung Danny
Pomanto yang tergabung dalam KomodorTeam Jangkar Sulawesi melakukan pernyataan
sikap, yang intinya bila pasangan Danny Pomanto dan Indira dijegal, maka tim
relawannya yang diklain berjumlah 22 ribu personel, langsung bergerak memenangkan
kolom kosong. Team Jangkar Sulawesi inilah yang jenjang organisasinya sangat rapi
dan relawannya cukup militan. Mereka mempunyai jejaring relawan mulai dari tingkat
RT-RW, kelurahan, kecamatan dan kota, dengan menggunakan nama-nama atau sebutan
yang membangkitkan semangat, Misalnya, Komodor adalah nama relawan di tingkat
kota, kemudian di kecamatan disebut Terminator. Sedangkan di kelurahan dikenal
dengan nama Bombardir dan untuk tingkat RT-RW, para relawan ini dikenal dengan
nama Hunter dan Salamander.

Gerakan dari Jangkar Sulawesi, kemudian diikuti dengan munculnya relawan baru
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yang dikomadani Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Makassar, Anhsar Manrulu.
Anshar dan beberapa aktivis partai yang juga kecewa dengan turunnya rekomendasi
DPP Partai yang mengusung Pasangan Appi-Cicu, kemudian mendeklarasikan
berdirinya Relawan Kolom Kosong (Rewako) di bawah fly over, Kota Makassar. Selain
melakukan sosialisasi dan meminta warga agar memilih kolom kosong, Rewako juga
melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, yang masih awam soal kolom kosong.
Masyarakat diberikan penjelasan bahwa memilih kolom kosong itu bukan pelanggaran
hukum, suaranya tetap akan dihargai dan diselamatkan. Bila kolom kosong menang,
masyarakat akan mempunyai kesempatan dan peluang untuk mendapat pemimpin yang
lebih baik dan lebih banyak pilihan dalam Pilkada Serentak berikutnya. Kampanye itu
disampaikan secara masif dari gerakan relawan hingga ke tingkat akar rumput, untuk
mengimbangi tim pasangan calon, yang mensosialisasikan bahwa memilih kolom
kosong itu tidak ada gunanya, suaranya akan hilang sia-sia dan secara kelakar
disampaikan bawah, masak masyarakan akan memilih pemimpin hantu yang tidak ada
foto dan visi misinya. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang diberitahu bahwa,
percuma kolom kosong jika menang, yang dilantik itu tetap pasangan calon.

Relawan berikutnya adalah yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang
sebenarnya sudah lama terlibat langsung dalam gerakan rakyat dan advokasi untuk
rakyat miskin di Makassar. Namun dalam Pilkada Serentak tahun 2018, kebetulan
bergabung dengan pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor 3. Dalam
gerakannya mengawal dan memenangkan kolom kosong, Koalisi Masyarakat Sipil
bergabung dengan barisan Jangkar Sulawesi, yang merupakan pendukung fanatik dari
Petahana Danny Pomanto yang sudah dicoret oleh KPU.

Gerakan tim relawan gabungan ini cukup strategis dan masif. Mereka door to door
mendatangi rumah warga dengan bekal fotocopy daftar pemilih tetap (DPT) untuk
mendata pilihan warga. Bila warga belum punya pilihan, mereka menawarkan warga
untuk memilih kolom kosong untuk Pilkada Makassar dan Paslon Gubernur dan Wakil
Gubernur Nomor 3 Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (Prof. Andalan) untuk
Pilkada Sulawesi Selatan. Bahkan mereka sudah punya kata sandi Kokona (Kolom
Kosong, Nurdin Abdullah).Selain itu mereka juga menggunakan simbol jari kosong tiga,
dengan mentautkan ibu jari dan jari telunjuk membentuk lingkaran, sembagai simbol
angka nol atau kosong dan tiga jari sisanya berdiri tegak lurus, sebagai simbol nomer
tiga dari Paslon Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah –Andi Sudirman.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pilkada di Indonesia, kolom kosong menang
melawan pasangan calon tunggal. Selisihnya juga cukup signifikan. Hasil rekapitulasi
KPU yang dilakukan di Hotel Max One Makassar, Jumat 6 Juli 2018 menunjukkan
kolom kosong meraih 300.795 suara. Sedangkan Munafri – Andi hanya meraih 264.245
suara. Rekapitulasi sejak di KPPS, PPK hingga di KPU Kota Makassar berlangsung
panas dan rawan bentrok. Bahkan ada Panwascan yang dikabarkan dianiaya saat rekap
di KPU (kompas.com, 2018).

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial sebagai alat untuk menganalisis.
Charles Tily mendefinisikan gerakan sosial sebagai rangkaian tindakan yang
berkelanjutan, menunjukkan dan menyampaikan kepada masyarakat awam untuk
membuat klaim bersama terhadap kelompok lainnya. Menurut Tilly, gerakan sosial
merupakan kendaraan utama bagi masyarakat awam untuk berpartisipasi pada kegiatan
politik publik (Tilly, 2004).

Mekanisme political opportunity stucture (POS) atau struktur kesempatan politik,
adalah struktur mobilisasi, proses framing, repertoire contention (bentuk aksi), dan
sumber-sumber intelektual dalam menganalisa gerakan sosial. Sedangkan teori
contentious politics sebagai upaya mengintegrasi mekanisme- mekanisme yang ada,
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dalam menjawab fenomena gerakan sosial. Struktur mobilisasi sebagai kendaraan
kolektif, baik formal maupun informal. Melalui jalan ini, masyarakat memobilisasi dan
berbaur dalam aksi bersama. Konsep ini berkonsentrasi pada jaringan informal,
organisasi gerakan sosial dan kelompok- kelompok.

Mekanisme proses framing dipergunakan juga oleh para akademisi dalam studi
gerakan sosial. Snow dan Benford, lebih lanjut menekankan dua komponen penting
dalam memframing gerakan, yaitu diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan
sumbernya serta prediksi elemen. Skema ini bisa melalui menyalakan atau
menyarankan garis aksi. Snow mengungkapkan masalah proses framing, pertama,
kajian tentang proses framing tidak memiliki aplikasi empirik secara mendalam,
sehingga ini menjadi rujukan dalam memahami gerakan sosial. Kedua, mekanisme
proses ini memiliki bias dalam menjelaskan gerakan sosial. Para akademisi gerakan
sosial juga mempergunakan repertoire of contention atau pilihan bentuk taktik dan
strategi aksi dalam menjelaskan aksi bersama dan bentuk protes lainnya. Repertoire
muncul dari perjuangan. Tillly menjelaskan lebih lanjut bahwa repertoire adalah
sekumpulan alat yang dapat dipergunakan oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai
keinginan mereka. Tilly menekankan bahwa repertoire didedikasi sebagai alat interaksi
di antara sekolompok masyarakat dalam jumlah besar bukan di antara individu.
Repertoire memiliki kelemahan seperti gagasan tersebut seringkali keliru, tumpang
tindih dengan mekanisme lainnya dan tidak satupun mendemonstrasi kegunaanya
dengan jelas dan konkret.

Secara umum Tilly berpandangan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang
terorganisir (organised), berkelanjutan (sustained), menolak self conscious dan terdapat
kesamaan identitas (shared identity) di antara mereka-mereka yang terlibat di dalamnya.
Selain itu Tilly juga menekankan mengenai pentingnya melihat gerakan sosial dalam
konteks rentang sejarah atau dengan kata lain buat Tilly gerakan sosial memiliki latar
belakang sejarah dan ini yang membedakan dengan tegas, gerakan sosial dengan sejarah
bentuk-bentuk aktivitas lainnya (Jurdi, 2010: 132).

Perspektif teoritis Tilly ini bisa dilihat dalam definisinya mengenai gerakan sosial
sebagai sebuah “sustained series of interactions between power holders and persons
successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking formal representation,
in the course of the which those persons make publicly visible demands for changes in
the distribution or execise of power, and back those demands with public demonstration
of support” (rangkaian interaksi yang terjadi secara menerus antara pemegang
kekuasaan dan orang-orang yang berhasil menciptakan klaim untuk berbicara atas nama
konstituen, yang dianggap tidak cukup terwakili secara formal. Orang-orang tersebut
membuat tuntutan- tuntutan perubahan, berupa distribusi kekuasaan yang dipublikasikan
dan dibuat menjadi nyata, dan tuntutan-tuntutan tersebut ditopang pula oleh dukungan
demonstrasi publik) (Bright, Charles dan Sandra Harding (Ed), 1984: 89).

Dalam teorinya, Tilly juga menegaskan bahwa Gerakan sosial dijadikan
kendaraan oleh orang-orang atau kelompok untuk menunjukkan atau tampil di publik
politik. Di Indonesia, gerakan sosial dimanifestasikan dalam berbagai bentuk gerakan,
para aktor gerakan sosial merupakan orang-orang independen yang tidak terkait
langsung dengan kekuasaan negara. Menjelang dan pasca Orde Baru (Orba), gerakan
sosial muncul dalam wujudnya yang sangat beragam, mulai dari gerakan petani, gerakan
melawan negara, gerakan buruh, gerakan masyarakat sipil yang menuntut demokrasi,
hingga gerakan politik.

Markoff dalam bukunya “Waves Of Democracy, Social Movements and Political
Change, Second Edition, menjelaskan:

... A great deal of the story, homever, is a transnational one, for the dialogue in a
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particular country is taking place at the same time as other dialogues are taking place
elsewhere. It is important to realize that these dialogue are not taking place in sealed
compartments but on something like a telephone party line or a gigantic online
computer forum; both social movements and governing elites ar doing elsewhere. The
result is sometimes a transnational covergence of political transformations driven in
some places by movements, in others by elite reformers, in still others by both. (Markoff,
2015: 22-23).

Menurut Markoff, gerakan-gerakan sosial yang berbeda tipenya, terbukti secara
ekstrim bergerak (mobile) dan mampu melewati batas-batas nasional dengan mudah.
Gerakan sosial yang seringkali ditiru oleh gerakan sosial di tempat yang lain, ada empat
hal, yaitu: a). Adanya ide-ide yang luas yang bersumber dari ketidakadilan sosial serta
harapan bagi terbentuknya struktur tatanan sosial yang lebih baik. Seperti gerakan
sosialis yang berkembang di negara Rusia dan Cina, pengajuan ide-ide umum yang
dielaborasi dengan menggunakan variasi-variasi masalah nasional yang ada; b).
Pembentukan aksi publik. Elemen kedua gerakan sosial berkaitan dengan kemampuan
untuk menyebarkan suatu setting nasional di tempat yang lain, dalam rangka
membentuk suatu aksi publik; c). Pengorganisasian sarana yang mrupakan perjuangan
kelas melalui pengorganisasian dilakukan di wilayah lain; dan d). Simbol/slogan yang di
beberapa wilayah digunakan untuk memberi pengaruh bagi keberhasilan gerakan sosial.
Symbol yang digunakan para pengunjuk rasa di Tiannanmen Cina pada tahun 1989
misalnya dengan “Dewi Demokrasi”, seolah-olah terlihat sebagai saudara kembar dari
Patung Liberty di Amerika Serikat.

Markoff memberikan penekanan bahwa gerakan-gerakan sosial tersebut dapat
melintasi batas-batas nasional, karena adanya arah penyebarannya bersifat transnasional
melalui beberapa aspek, seperti: replika kondisi struktural, yakni suatu keadaan struktur
sosial dapat secara kuat membatasi tujuan, proses simbolisme maupun taktik suatu
gerakan sosial. Jika suatu keadaan struktural dapat bermigrasi secara transnasional,
maka elemen-elemen sosial juga ikut serta. Penggunaan simbol taktik, serta pemogokan
massal merupakan kegiatan yang dapat merespon dan melampaui berbagai isu serta
kondisi sosial, sebagaimana penyebarluasan ide yang amat berpengaruh, yakni kekuatan
demokrasi dan aristokrasi di seputaran tahun 1780-an dan 1790-an, atau penyebaran ide
demokrasi yang meluas di abad ke 19. Pergerakan tema dan taktik dapat bermigrasi
melampaui batas-batas sosial luas, di mana setiap orang saling berhubungan atau
dihubungkan dalam jaringan komunikasi; b. Perpindahan orang-orang yang melewati
batas. Ketika orang bermigrasi, maka mereka membawa pengalaman khusus mereka
mengenai konflik. Pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20, para imigran Spanyol
dan Italia membawa pengaruh tradisi anarkhis mereka dalam ruang lingkup budaya
Eropa (melalui orientasi, ke dalam taktik yang spesifik, dan simbolisasi). Mereka
memberikan informasi mengenai komponen-komponen anarkhis ini ke dalam gerakan
kaum dari Kanada ke Argentina.

Peluang-peluang politik (political opportunities) merupakan pusat dari
kemunculan serta perkembangan gerakan sosial dan secara substansial, peluang-
peluang tersebut distrukturisasi oleh organisasi negara, kohesi dan sekawanan elite
partai politik dan struktur, ideologi dan komposisi partai politik. Hal ini berarti negara
membentuk sistem konflik dan aliansi yang secara tidak langsung membentuk
kemunculan dan perkembangan gerakan sosial tertentu. Pada saat yang sama, gerakan
sosial juga menjadi agen perubahan politik yang beraksi berdasarkan pada peluang-
peluang politik tersebut. Interaksi gerakan sosial dan negara ini dalam bahasa Charles
Tilly (1984) dibahasakan dengan interaksi antara kelompok yang menantang
(challenging groups) dan negara.
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METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan medote penelitian Studi Kasus
deskriptif analitik. Metode penelitian studi kasus ini dipilih karena dianggap paling
relevan atau cocok untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” (how) dalam sebuah
fenomena, seperti yang tertuang dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu
“Bagaimanakah munculnya gerakan-gerakan relawan dalam melawan relasi kuasa dan
kapital, dalam Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 dan Apa saja konteks politik dari
lembaga penyelenggara pemilu, dalam tahapan Pilkada di Kota Makassar 2018?.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini
didasarkan pada rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini yang menuntut
peneliti untuk melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dalam rangka memahami dan
menjelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus masalah. Kemudian pengumpulan
berbagai data dan informasi akan dilakukan dengan teknik observasi, wawancara
mendalam, studi dokumentasi terhadap sumber- sumber data yang diperlukan.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi
serta literatur di sejumlah lembaga dan aktor yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya,
diantaranya lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Panwaslu Kota Makassar,
KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pengurus Partai Politik, aktor lokal, LSM,
relawan, awak media dan tokoh masyarakat.

Hampir semua narasumber, penulis hubungi sejak masih di Surabaya, sebelum
berangkat ke Makassar. Penulis melakukan koordinasi dengan beberapa jaringan untuk
memperlancar proses saat menghubungi nara sumber dan saat wawancara mendalam.
Untuk jajaran KPU, penulis sempat koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur,
Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Ketua KPU RI, untuk membantu menjembatani
komunikasi dengan KPU Kota Makassar, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Panwaslu
Kota Makassar. Narasumber yang berasal dari kalangan LSM, jurnalis, relawan, partai
politik di Makassar, penulis menggunakan jaringan kawan-kawan aktivis dan jajaran
pimpinan media nasional di Jakarta. Kebetulan ada kawan lama aktivis Jakarta yang
juga sempat terjun langsung dan kerjabareng dengan jaringan aktivis LSM, serta
menjadi konsultan media dari salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan pada Pilkada Serentak tahun 2018.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini dilakukan dengan
teknik wawancara mendalam dan observasi. Sebab, dalam penelitian studi kasus,
diperlukan bukti-bukti atau data-data untuk dianalisis Sedangkan teknis analisis data,
dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan
data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat
kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh penulis sendiri ataupun orang lain.

PEMBAHASAN

Gerakan sosial atau gerakan rakyat selama Pilkada Makassar 2018, diawali ketika
kegelisahan rakyat, saat pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-
Cicu) mengambil hampir semua partai politik, yang mempunyai kursi di DPRD Kota
Makassar. Dari 11 partai yang punya wakil di DPRD, pasangan Munafri Arifuddin-Andi
Rachmatika Dewi, mengambil 10 partai, yang jumlah kursinya mencapai 43, tinggal
menyisakan Partai Demokrat yang memiliki 7 kursi. Sehingga Partai Demokrat tidak
mengusung pasangan calon sendiri. Akibatnya pasangan Petahanan Mohammad
Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), tidak kebagian partai untuk
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mencalonkan kembali pada periode kedua kepemimpinannya. Pasangan ini kemudian
maju lewat jalur perseorangan.

Kondisi itu ditambah dengan sikap Cawali Munafri Arifuddin yang menurut
beberapa pengurus partai, tidak pernah mendaftar saat partai membuka penjaringan
bakal calon walikota dan walikota Makassar pada tahun 2017. Sehingga mereka
terkaget-kaget ketika tiba-tiba menerima surat dari DPP Partai yang meminta agar DPC
mengusung pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi, sebagai calon
walikota dan wakil walikota Makassar periode 2018 – 2023.

Ketua Bappilu DPC PDIP Kota Makassar, Raizul Jaiz, yang menjadi narasumber
penelitian mengatakan, Proses Penjaringan sesuai dengan agenda kepartaian dibuka
sampai 3 minggu, yakni Agustus - September 2017. Bila partai lain membuka
pendaftaran penjaringan di kantornya, PDIP mendatangi bakal calon, yang sudah
melakukan sosialisasi. Ada 13 nama yang dijaring dari eksternal dan 3 nama internal
partai. Kemudian diserahkan ke DPD PDIP Sulawesi Selatan. Kemudian ada mekanisme
untuk mendengar aspirasi dari 153 ranting di Kota Makassar. Hasilnya, cuma satu nama
yang keluar, yakni meminta DPC PDIP mengusung Walikota Petahana Moh. Ramdan
Pomanto, Sampai selesai pleno, tidak ada nama Munafri Arifuddin.

Beberapa hari menjelang turunnya surat rekomendasi dari DPP PDIP pada awal
Januari 2018, kantor DPC PDIP Kota Makassar didemo besar-besaran oleh ratusan
kader partai yang sudah mendengar kabar, bahwa rekomendasi tidak diberikan kepada
Walikota Petahana Moh. Ramdan Pomanto. Bahkan saat itu kantor DPC PDIP akan
disegel. Namun jajaran pengurus DPC berhasil meyakinkan para kader bahwa pengurus
akan terus berjuang bersama mereka. Usai melakukan aksinya di kator DPC PDIP Kota
Makassar, para pendemo melakukan aksi lanjutan ke kantor DPD PDIP Sulawesi
Selatan, dengan tuntutan yang sama.

Saat rekomendasi dari DPP PDIP sudah turun, mereka tetap melakukan
Rakercabsus (rapat kerja cabang khusus) untuk memperkenalkan calon ke struktural
partai. Semua pengurus, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hadir. Kemudian
Pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang
direkomendasikan oleh partai juga hadir untuk menyampaikan visi misinya. Itulah
pertama kalinya Munafri komunikasi dengan pengurus PDIP. Sehingga banyak ketua
ranting yang mempertanyakan visi misinya. Hal yang sama juga dialami oleh Partai
Gerindra, Salah satu nara sumber penelitian, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota
Makassar, yang juga Desk Pilkada, Anshar Manrulu menjelaskan bahwa, pada saat
partainya membuka penjaringan calon walikota, ada sekitar 18 tokoh yang mendaftar
dan mengambil formulir. Kemudian mereka mengikuti tahapan penjaringan sampai
proses fit and proper test dan hasilnya ada 9 orang yang disurvei, untuk mengetahui
popularitas dan elektabilitasnya.

Menurut Anshar, meski tidak pernah mendaftar, namun tiba-tiba terdengar kabar
bahwa, hampir semua partai mengalihkan dukungan dan memberikan rekomendasi
kepada pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi- Cicu). Bahkan
kemudian ada dukungan lagi dari partai baru, Partai Garuda. Bahkan tim pasangan calon
berkali-kali melapor ke polisi. Banyak hal yang dilaporkan ke Polda. Sehingga
ditengarai memang targetnya menggugurkan pasangan lawannya, dengan harapan agar
bisa menang dengan mudah.Akibat dari kondisi di atas, Anshar dan beberapa penggiat
demokrasi di Makassar akhirnya membentuk tim relawan-relawan untuk mendukung
kolom kosong. Sebab, sebagian besar rakyat Makassar sudah mulai resah dengan ulah
tim dari pasangan calon tunggal tersebut. Anshar sendiri akhirnya turun tangan dengan
mendeklarasikan terbentuknya Rewako (Relawan Kolom Kosong), pada Selasa, 5 Juni
2018, di bawah Fly Over Kota Makassar.
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Rewako hadir sebagai bentuk solidaritas atas kekecewaan masyarakat Kota
Makassar, setelah gugurnya calon Petahana Mohammad Ramdhan Pomanto- Indira
Mulyasari Paramastuti (DIAmi). Pilkada Makassar tahun 2018 dinilai merupakan bentuk
kemunduran dari demokrasi, dan pengkhianatan suara rakyat Makassar. Pasangan calon
tunggal sangat mempermalukan Kota Makassar, khususnya bagi kepercayaan
masyarakat Kota Makassar atas para pemimpin lokal. Kehadiran Rewako ini, semakin
memperkuat jaringan relawan yang sudah bergerak sebelumnya. Mereka adalah para
pendukung pasangan calon incumbent Mohammad Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari
Paramastuti (DIAmi). Sejak KPU Kota Makassar menolak menindaklanjuti putusan
Panwaslu, mereka menggelar aksi demo di beberapa titik. Bahkan sebuah showroom
milik Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sempat jadi sasaran aksi. Tim hukum pasangan
Petahana juga mengancam akan melaporkan KPU Kota Makassar ke DKPP dan
melaporkan secara pidana.

Komodor Team Jangkar Sulawesi, Abd. Haris Awie yang mengklaim memiliki
relawan sebanyak 22 ribu orang, merupakan elemen pendukungan utama pasangan
Calon Walikota Petahana Mohammad Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi),
yang awalnya maju melalui jalur perseorangan atau independent. Komodor Team
Jangkar Sulawesi ini organisasinya tergolong rapi, mulai tingkat kota hingga RT-RW.
Komodor adalah sebutan untuk relawan di tingkat kota, kemudian Terminator untuk
tingkat kecamatan, Bombardir nama untuk relawan yang bergerak di tingkat kelurahan
atau desa, Kemudian Hunter untuk wilayah Rukun Warga (RW) dan Salamander untuk
relawan yang ditingkat Rukun Tetangga (RT) yang tugasnya bergerak door to door ke
rumah-rumah warga.

Barisan relawan berikutnya adalah yang digagas aktivis LSM Kota Makassar
Mulyadi Prayitno, yang juga tim sukses Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan Nomer 3 Profesor Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman
(Profesor Andalan). Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, Antara Pilgub Sulsel dan
Pilwali Makasar memang digelar bersamaan. Sehingga tim sukses Cagub-Cawagub juga
beririsan kepentingan dengan tim Cawali-Cawawali dan relawan kolom kosong. Lima
tahun yang lalu, Mulyadi mengaku yang menggagas beberapa program pro rakyat
sebelum Moh Ramdan Pomanto resmi dilantik sebagai Walikota Makassar periode
2013-2018. Mulyadi lah yang memfasilitsi beberapa kontrak politik calon walikota
dengan rakyat kecil, agar terlayani dengan baik. Termasuk program pemberian bantuan
alat komunikasi kepada RT-RW, yang membuat Danny Pomanto terpental sebagai
pasangan calon.

Salah satu kunci kemenangan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomer
Sulawesi Selatan Nomor urut 3, Profesor Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman
(Profesor Andalan) di Makassar, adalah dengan menggandeng elemen relawan dan isu
kolom kosong atau kotak kosong. Mereka memang sangat berkepentingan untuk
memenangkan Pilgub di Kota Makassar. Sebab mereka berpedoman, meski bisa
memang di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, namun merasa tidak sempurna,
bila kalah di Kota Makassar. Mulyadi juga mempunyai relawan dari elemen rakyat
miskin kota di Makassar, yang selain mengkampanyekan Calon Gubernur nomer 3, juga
sekaligus mengkampanyekan kolom kosong. Setiap relawan akan menunjukan jari
jempol dan jari telunjuk bertaut dalam bentuk lingkaran dan 3 jari sisanya berdiri, yang
artinya kolom kosong untuk Pilkada Kota Makassar dan nomer 3 untuk Pemilihan
Gubernur Sulawesi Selatan. Relawan ini bergerak masif door to door di seluruh wilayah
Makassar.

Selama tahapan Pilkada, Moh. Ramdhan Pamanto juga dituding ikut
mengkampanyekan kolom kosong, sebagai bentuk perlawanan akibat dicoret dari
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persaingan. Dan hasilnya memang luar biasa, berkat gerakan yang masif, terstuktur dan
sistematis dari banyak elemen relawan kolom kosong, akhirnya untuk pertama kalinya
dalam sejarah Pilkada di Indonesia, kolom kosong menang melawan Pasangan calon
tunggal. Konflik-konflik dalam tahapan Pilkada bisa dilihat saat partai-partai politik
yang mempunyai kursi di DPRD Kota Makassar melakukan penjaringan bakal calon
walikota-Wakil Walikota untuk Pilkada tahun 2018. Beberapa pengurus partai yang
ditemui dan diwawancarai penulis sebagai narasumber penelitian mengungkapkan
bahwa, partainya sama sekali tidak pernah menerima pendaftaran dari Munafri
Arifuddin, saat membuka penjaringan bakal calon walikota. Namun, tiba-tiba pengurus
DPC di kota Makassar mendapat Surat Rekomendasi dari masing-masing DPP Partai di
Jakarta, untuk mengusung Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Dalam tahap inilah benih-benih ketidaksolidan atau konflik ditubuh partai mulai
muncul. Misalnya yang terjadi di DPC PDIP Kota Makassar. Desk Pilkada PDIP
Makassar Roizul Jaiz mengatakan, setelah ada kabar bahwa rekomendasi tidak diberikan
ke Walikota Incumbent Danny Pomanto, sempat terjadi demo besar-besaran di kantor
DPC PDIP. Massa yang berasal dari ranting dan kader- kader PDIP ini menolak bila
rekom diberikan kepada Munafri Arifuddin. Sebab visi dan misi Munafri yang juga
petinggi Bosowa Grup itu dinilai tidak sema dengan PDIP.

Selama proses tahapan Pilkada, PDIP merasa sama sekali tidak dilibatkan untuk
memenangkan pasangan calon yang diusung partainya. Padahal PDIP sudah menunjuk
pengurus yang ditugasi unuk memenangan Pilkada. Bahkan Roiz mengaku tidak tahu
SK Tim kampanye dari Pasangan Calon Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika Dewi.
Sehingga dari 10 partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut, praktis hanya
Partai Golkar dan Nasdem yang terlibat aktif bergerak. Golkar tentunya harus bekerja
keras, sebab Munafri tercatat sebagai kadernya. Sedangkan Nasdem bergerak aktif
karena Andi Rachmatika Dewi sebelum Pilkada adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan dari Partai Nasdem.

Roiz juga sudah melaporkan kondisi bahwa PDIP sama sekali tidak diajak
berkoordinasi dalam Pilkada, kepada DPD PDIP Sulawesi Selatan dan ke DPP PDIP.
Akhirnya mereka pasrah dan tetap mengikuti tahapan Pilkada Makassar. Bahkan, ketika
ramai gerakan rakyat mengkampanyekan kotak kosong, PDIP juga tidak meresponnya
berlebihan. Hal itu dinilai sebagai dinamika politik yang wajar. Karena struktural partai
tidak digerakkan, otomatis mesin partai juga tidak jalan. Dari 15 PAC PDIP di Kota
Makassar, hanya terlibat 2 atau 3 PAC yang bergerak. Selebihnya pasif menunggu
komando dari DPC PDIP KotaMakassar.

Kondisi yang sama juga terjadi di Partai Gerindra Makassar. Anshar Manrulu,
Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, yang juga Ketua Desk Pilkada saat Pilkada 2018,
juga mengaku bahwa Munafri Arifuddin juga tidak pernah mendaftar dalam penjaringan
bakal calon walikota di Partai Gerindra. Padahal sebelumnya Gerindra sudah melakukan
survey usai pendaftaran bakal calon dan menghasilkan 3 nama yang meraih elektabilitas
tertinggi, termasuk walikota incumbent Danny Pomanto. Namun begitu rekomendasi
dari DPP keluar, ternyata nama Munafri Arifuddin yang muncul.

Berbagai akumulasi kekecewaan itulah yang membuat Anshar Manrulu dan
kawan-kawan kemudian mendeklarasikan berdirinya Relawan Kolom Kosong (Rewako).
Sebab, dia melihat bahwa hampir semua partai pengusung, selain Partai Golkar dan
Partai Nasdem, juga bergerak setengah hati dan kecewa karena sudah melakukan
penjaringan bakal calon, namun tiba-tiba muncul rekom dari DPP masing-masing, nama
calon yang lain. Dua penyelenggara pemilu di Makassar, yakni KPU dan Panwaslu juga
sempat mengalami konflik dan beda pendapat. Ketua Panwaslu Kota Makassar Nursari
saat diwawancarai menjelaskan dengan detail dasar pengambilan keputusannya saat
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menolak sengketa gugatan dari Pasangan Calon Nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Andi
Rachmatika Dewi. Panwaslu menjelaskan bahwa, ketiga materi gugatan adalah, yang
pertama itu, pembagian Smartphone ke Ketua RT dan RW. Kedua, menggunakan
tagline dua kali tambah lebih baik dan ketiga pengangkatan tenaga kontrak 100 orang
lebih.

Nursari menambahkan saat sidang, ada penjelasan ahli, baik yang dihadirkan
pemohon atau termohon, yang menyebutkan bahwa frasa yang menggunakan
kewenangan, program dan kegiatan itu, harus dimaknai sebagai satu nafas. Adanya
diawali dengan penyalahgunaan kewenangan, kemudian dilaksanakannya program atau
kegiatan. Inilah yang dinilai tidak terbukti pada saat sidang sengketa, sehingga Panwaslu
menolak gugatan sengketa tersebut. Wartawan senior Makassar melihat bahwa gerakan
relawan kotak kosong (Rewako) yang dipimpin oleh Anshar Manrulu, cukup efektif dan
berhasil meraih empati dari rakyat. Sebab, relawan-relawan tersebut tidak sekedar
bilang untuk memilih kotak kosong-kotak kosong saja. Mereka juga memberikan
pendidikan politik. Warga diberitahu bahwa bila memilih kotak kosong, itu bukan
sesuatu yang dilarang dan tidak melanggar hukum. Suara warga sebagai pemilih juga
tidak akan hilang, namun diakomodir oleh kotak kosong, Dijelasannya, kotak kosong itu
artinya pemilih tidak menyukai atau tidak setuju dengan calon yang ada, untuk jangka
satu tahun. Warga juga diberitahu bahwa bila memilih kotak kosong dan kotak kosong
itu menang, maka masih memiliki peluang dan punya banyak pilihan pasangan calon di
Pilkada berikutnya.

Selain gerakan dari relawan yang tergabung dalam Rewako, dia juga melihat ada
faktor irisan dengan relawan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan Nomer Tiga (3). Mereka bertemu dan merasa satu visi, kemudian ada
kesepakatan dalam tanda kutip bahwa kedua relawan, kalau untuk Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Makassar mengkampanyekan kotak kosong, sementara untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, semua kekuatan dikerahkan
untuk mememangkan pasangan nomor urut 3 Profesor Nurdin Abdullah-Andi Sudirman
Sulaiman (Profesor Andalan). Kemudian muncul slogan, simbol atau tanda yang dipakai
dalam sosialisasi kampanye bersama, yaitu kosong tiga atau tiga kosong.

Bila dilihat dari jumlah aktivisnya, Relawan kotak kosong sebenarnya tidak terlalu
banyak yang terlibat langsung. Namun karena gerakannya cukup masif, sehingga
mampu mendorong sebagian pemilih untuk ikut membantu mensosialisasikan ke
masyarakat yang lain. Sehingga meski waktunya sudah dekat dengan hari pencoblosan,
gerakan ini semakin besar. Apalagi ada partai baru yang punya solidaritas tinggi, juga
mendukung. Kemudian ditambah dengan jaringan-jaringan organisasi kemahasiswaan.

Komodor Team Jangkar Sulawesi, yang mengklaim memiliki relawan sebanyak
22 ribu personel, merupakan elemen pendukungan utama pasangan Calon Walikota
Petahana Mohammad Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), yang
awalnya maju melalui jalur perseorangan atau independent. Komodor Team Jangkar
Sulawesi ini organisasinya tergolong rapi, mulai tingkat kota hingga RT-RW. Komodor
adalah sebutan untuk relawan di tingkat kota, kemudian Terminator untuk tingkat
kecamatan, Bombardir nama untuk relawan yang bergerak di tingkat kelurahan atau
desa, Kemudian Hunter untuk wilayah Rukun Warga (RW) dan Salamander untuk
relawan yang ditingkat Rukun Tetangga (RT) yang tugasnya bergerak door to door ke
rumah-rumah warga, untuk mendata pilihan dalam Pilkada dan melakukan sosialisasi
kolom kosong.

Situasi pasca pemungutan suara juga masih memanas. Dia melihat ada upaya
untuk membalik situasi. Sebab, pasca rilis sejumlah lembaga quick count dan
penghitungan real count dari Walikota Danny Pomanto, yang diikuti sujud syukur atas
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kemenangan Kolom Kosong, di lapangan terlihat ada upaya untuk membalik perolehan
suara, yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu. Peran Panwaslu dalam
mengawal rekapitulasi suara dinilai cukup baik dan berani, Sebab, saksinya memang
hanya dari pasangan calon, karena kotak kosong dalam Undang-Undang Pilkada dan
Peraturan KPU memang tidak boleh punya saksi. Ada beberapa kasus saat rekapitulasi
ketika Panwascam tidak boleh masuk ruangan. Ada teriakan-teriakan yang nadanya
membenci Panwaslu, karena selama ini dituding berseberangan dengan Pasangan calon
Tunggal. Bahkan Panwaslu juga sempat dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu) di Jakarta. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya
Panwascam boleh masuk ke ruangan, dengan catatan hanya Panwascam, yang wilayah
pengawasannya pada saat itu sedang dilakukan rekapitulasi, sedangkan Panwascam dari
kecamatan lain, hanya bisa menunggu di luar. Namun, ironisnya PPK dari semua
kecamatan diperbolehkan berada di dalam ruangan.

Kemenangan kotak kosong dan membesarnya gerakan relawan, tidak bisa dilihat
dari satu faktor saja, namun akumulasi dari berbagai masalah yang lama dan terus terjadi
hingga pemungutan suara. Pasangan Calon Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika Dewi
(Appi-Cicu), keduanya berasal dari Trah Biru. Kalangan ningrat di Makassar dan
Sulawesi Selatan. Di kalangan pasangan calon ini, ada nama owner Bosowa Grup Aksa
Mahmud, ada Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin.
Bahkan sempat beredar pernyataan Wakapolri yang menanggapi hasil quick count
Pilkada Makassar di sebuah media online nasional. Namun berita itu dibantah oleh
Wakapolri dan Mabes Polri, melalui Kadiv Humas, bahwa berita itu hoax dan
Wakapolri tidak pernah memberi pernyataan soal Pilkada Makassar, karena posisi Polri
harus netral dalam Pilkada di seluruh Indonesia.

Gerakan relawan yang dikomandoi aktivis LSM Mulyadi Prayitno SH, yang
kebetulan juga tim sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor urut 3, Profesor Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof.
Andalan), juga terasa sangat signifikan. Mulyadi sudah terlibat dalam berbagai aksi dan
turut serta dalam proses pemberdayaan rakyat kecil di Makassar sejak era Walikota
Ilham Sirajuddin. Mulai dari sinilah elemen-elemen relawan dan massanya sudah lama
dibangun dan disolidkan, yang setiap saat bisa digerakkan untuk kepentingan tertentu.

Sejak jaman Walikota Ilham Sirajuddin, Mulyadi berharap kepemimpinan itu
lebih partisipasif, lebih berperan dan akuntable. Saat itu dia punya agenda pembangunan,
agar masyarakat terlibat pada proses pembangunan, ada namanya Audit Sosial,
kelompok kelompok ini kita bentuk di kelurahan, untuk memastikan bahwa mereka itu
dilibatkan pada perencanaan, monitoring atau program- program. Sebab, programnya
memang bagaimana mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Di masyarakat ini banyak
program untuk mengentas kemiskinan, namun faktanya ada masih teriak-teriak mereka
tidak dapat raskin. Banyak pelayanan tidak seperti yang diharapkan. Maka dibuatlah
komunitas Rakyat Miskin Kota itu. Jadi bukan LSM nya yang bergerak. Pihaknya hanya
fasilitasi, mentransformasi gerakan itu ke mereka. Masyarakat sendiri yang negosiasi
langsung ke pemerintah, kepala dinas atau SKPD.

MoU dengan para calon walikota pada Pilkada 2013 dilakukan Mulyadi dan
kawan-kawan aktivisi LSM dengan mendatangi satu per satu pasangan calon. Tujuannya,
saat terpilih, harus berani memasukkan RPJMD nya, tentang keterlibatan masyarakat
sipil, dalam semua proses pembangunan. Hal itu untuk mendorong akuntabilitas,
transparansi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan melalui
mekanisme yang inovatif. Hasilnya begitu, Walikota Danny langsung membuat
gebrakan soal lingkungan hidup, dengan membangun Lorong Garden di gang-gang
sempit, yang sempat mendapat apresiasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
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Selain itu, juga mulai era baru dalam pemilihan ketua RT dan RW, dengan sistem
pemilihan langsung oleh warga. Sehingga seluruh pejabat, baik camat, walikota maupun
gubernur, akan ikut memilih, saat ada pemilihan Ketua RT dan RW di lingkungan
tempat tinggalnya.

Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan Danny Pomanto juga
terlihat saat membikin kesepakatan bersama, yang dihadiri oleh ribuan warga kota
Makasar, dalam kegiatan bertajuk Citizen Culture, yang digelar di Gedung Triple C
(Celebes Convention Center), sebuah aula besar milik Kementrian Koperasi. Saat itu
hadir berbagai elemen masyarakat, perwakilan RT-RW, pemuda, ormas, perwakilan
media dan pengusaha, Mulyadi hadir mewakili elemen masyarakat sipil. Program Audit
Sosial dari Komunitas Masyarakat Sipil inilah yang mengawal program Kota Makassar.
Memastikan program-program itu tepat sasaran ke masyarakat miskin. Jumlah
relawannya sekitar 2.500 orang, yang tersebar mulai tingka kelurahan, kecamatan
hingga kota.

Meski sempat berseberangan dengan koalisi masyarakat sipil, namun ketika posisi
Danny Pomanto makin terdesak dan kristis, akhirnya Mulyadi dan kawan-kawan juga
tergerak untuk membantunya. Sebab, selain tergusur dalam kontestasi di Pilkada
Makassar 2018, Danny juga diperiksa di Polda Sulsel, dengan berbagai laporan dugaan
tindakan pelanggaran hukum. Koalisi masyarakat sipil akhirnya membangun
komunikasi lagi dengan Danny Pomanto setelah sempat terputus dalam tahapan awal
Pilkada. Sebab, saat itu Mulyadi melihat, hampir tidak ada elemen yang membantu dan
membela Danny Pomanto. Meski begitu, Mulyadi juga harus meyakinkan kawan-
kawannya dari koalisi masyarakat sipil lainnya, tentang tujuannya untuk membantu
Danny Pomanto. Sebab, sebagian elemen, memang masih berseberangan pemikiran, saat
Danny Pomanto terkesan tidak mau mendukung Pasangan Calon Gubernur Nomor urut
3, yang didukung penuh oleh koalisi masyarakat sipil.

Waktunya cukup pendek jelang pencoblosan, namun gerakan dari koalisi
masyarakat sipil ini berjalan cepat dan lancar. Sebab, mereka sudah punya jaringan
hingga ke tingkat kelurahan. Polanya mencari suara dengan mendatangi orang per orang.
Semua rumah didatangi. Sekitar 900.000 pemilih berusaha ditemui. Tim Mulyadi juga
sudah mendapat salinan DPT. Sehingga setiap satu TPS sekitar 300 pemilih ditanya,
mau pilih siapa dalam Pilkada 2018. Jika belum punya pilihan, mereka diminta untuk
memilih kotak kosong dan memilih Cagub Nomor 3 untuk Pilkada Sulawesi Selatan.
Relawan koalisi masyarakat sipil mendatangi door to door. Komitmennya begitu,
Proposalnya bertajuk Kokona atau Kotak Kosong, Nurdin Abdullah.

Warga yang sudah menjatuhkan pilihannya, kemudian namanya diberi tanda di
salinan DPT. Semua bergerak serentak di seluruh kelurahan. Dan 5 hari sebelum
pemungutan suara, semua dokumen sudah terkumpul di posko Koalisi Masyarakat Sipil.
Kemudian dihitung manual. Gerakan pendataan pemilih ini memakan waktu sekitar 20
hari dengan melibatkan 5000 relawan, yang merupakan gabugan dari berbagai elemen
masyarakat. Dan yang pasti juga dari kelompok pendukung Calon Walikota Petahana
Danny Pomanto, sebelum digugurkan oleh KPU Kota Makassar. Syafri, salah satu
aktivis di Kota Makassar yang mendampingi Mulyadi saat wawancara menjelaskan
bahwa, saat masih menjadi Pasangan Calon Walikota dari jalur perseorangan atau
independen, Danny Pomanto didukung penuh oleh elemen Komodor Team Jangkar
Sulawesi.

Komodor adalah elemen yang bertugas mengorganisir di tingkat kota, kemudian
ada Terminator di wilayah kecamatan, Bombardir nama untuk relawan yang bergerak di
tingkat kelurahan atau desa, Kemudian Hunter untuk wilayah Rukun Warga (RW) dan
Salamander untuk relawan yang di tingkat Rukun Tetangga (RT). Dua kelompok
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terakhir itulah yang bertugas mencari data. Untuk memenangkan kolom kosong
Komodor Team Jangkar Sulawesi menyiapkan tim nya sampai di tingkat TPS. Setiap
TPS yang saat Pilkada berjumlah 2.067, dijaga 2 relawan. Tim Jangkar Sulawesi yang
sangat rapi dan solid inilah yang kemudian bersinergi dengan tim sukses Pasangan
Calon Gubernur Nomer 3 Profesor Andalan. Jadi keduanya ketemu, karena ada
kepentingan yang beririsan. Metode relawan door to door ini juga diterapkan oleh
Mulyadi di 24 wilayah kabupaten-kota yang lain, di Sulawesi Selatan.

Peranan media lokal di Makassar, dalam pandangan Mulyadi masih membela
pasangan calon, bahkan hingga pasca pencoblosan. Hanya media nasional yang
dilihatnya masih proposional dan mengapresiasi langkah-langkah dari relawan kolom
kosong. Anshar Manrulu, aktivis relawan yang tergabung dalam Rewako melihat,
keberhasilan mengkampanyekan kolom kosong, memang tidak bisa disamaratakan di
beberapa wilayah. Sebab, warga Makassar sudah banyak yang berfikir rasional. Mereka
mungkin sudah bosan kalau ada dominasi atau oligarki dari satu orang. Mereka berharap,
kalau sudah bergerak dan menguasai ekonomi di Makassar, diharapkan kelompok itu
tidak ikut lagi berpolitik. Hal itulah yang kemudian menjadi gelombang gerakan relawan,
karena bertemu berbagai rasa kegelisahan, kejengkelan, kekecewaan dan rasa marah
kepada pasangan calon tunggal, yang dinilai sebagai kelompok pemegang kuasa dan
kapital di Makassar dan Sulawesi Selatan.

Mulyadi Prayitno, Aktivis LSM dari Koalisi Masyarakat Sipil menilai,
kemenangan kotak kosong ini, karena ada gerakan bersama rakyat di tingkat bawah,
yang merasa kepentingan terancam apabila pasangan calon tunggal terpilih. Bahkan,
semua dinamika yang terjadi selama Pilkada Makassar 2018, bisa dijadikan pelajaran
bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketika kotak kosong tidak ada saksi, hal itu
membuat peluang hilangnya suara. Padahal pemilih kotak sosong kan juga suara.
Sehingga KPU seharusnya memberi fasilitas juga ke kotak kosong. Misalnya, tim
pemantau diberi anggaran khusus, agar bisa menjadi saksi dan mengawasi suara pemilih
kotak kosong.

Kesimpulan
Gerakan sosial atau gerakan relawan dalam Pilkada Makassar 2018 bisa menjadi

kekuatan yang besar, karena ada faktor kepentingan yang beririsan dari berbagai
kelompok masyarakat. Pertama adalah konflik di internal partai saat penjaringan Bakal
Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2019- 2024. DPC partai yang
sudah melaksanakan penjaringan dan menghasilkan beberapa nama, ternyata tidak
digubris oleh DPP. Bahkan DPP merekomendasikan calon lain, yang tidak pernah
mendaftar saat DPC melakukan penjaringan. Akibatnya beberapa pengurus dan kader
partai kecewa, sehingga mesin partai tidak jalan. Bahkan ada pengurus dan kader yang
terang-terangan mendukung kotak kosong dan bergabung dengan relawan, untuk
menunjukkan kekecewaannya pada keputusan DPP Partai.

Faktor yang kedua adalah tergusurnya Calon Walikota Petahana, yang maju lewat
jalur perseorangan atau independent. Sebab, dari 11 partai yang mempunyai kursi di
DPRD Kota Makassar, sebanyak 10 partai dengan kekuatan 43 kursi, diambil oleh
Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Dan hanya menyisakan Partai
Demokrat yang mempunyai 7 kursi, yang secara regulasi Pilkada, tidak bisa mengusung
pasangan calon. Dalam perjalanannya seusai tahapan pengundian nomer urut, Pasangan
Petahana Muh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti digugat ke Panwaslu,
PTTUN hingga MA, yang berakhir dengan putusan membatalkan pasangan calon nomer
urut dua. Menanggapi tergusurnya calon petahana membuat pendukungnya marah dan
melakukan beberapa aksi, hingga akhirnya berujung dengan mendukung total kolom
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kosong.
Faktor yang ketiga adalah, sikap marah, kecewa dan keinginan balas dendam dari

sebagian masyarakat, yang selama ini pernah bermasalah dengan grup besar pengusung
pasangan calon tunggal. Munafri Arifuddin yang merupakan salah satu petinggi Bosowa,
merupakan pengusaha papan atas dan menguasai banyak sektor-sektor ekonomi di
Makassar. Misalnya pembangunan di lokasi bekas terminal yang kemudian dijadikan
bangunan gedung-gedung tinggi dengan menggusur para pedagang dan sektor usaha
kecil lainnya, yang selama ini mengandalkan hidup dari mengais rejeki di lahan
tersebut. Kemudian rencana penggusuran SDN Sudirman, yang lokasinya persis di
sebelah kanan Menara Bosowa. Hal itu membuat kecewa para orang tua walimurid,
yang khawatir lokasi pemindahan sekolah akan jauh dari lingkungan tempat tinggalnya.

Sikap tim kampanye dari Pasangan Calon Tunggal yang tidak simpati selama
proses kampanye. Misalnya, warga yang merasa dibodohi dengan tim pasangan calon
tunggal, karena ketika kampanye menyampaikan bahwa, buat apa memilih yang tidak
ada gambarnya. Apa mau dipimpin dipimpin oleh hantu. Mau dipimpin oleh siapa, yang
gak punya visi misi. Sementara di sisi lain, yang dilakukan relawan kotak kosong adalah
memberikan pendidikan politik. Relawan kolom kosong menyampaikan ke warga
bahwa, bila memilih kotak kosong itu bukan sesuatu yang dilarang dan tidak melanggar
hukum. Suara warga sebagai pemilih juga tidak hilang, namun diakomodir oleh kotak
kosong, Kotak kosong itu artinya pemilih tidak menyukai atau tidak setuju dengan calon
yang ada, untuk jangka satu tahun. Bila memilih kotak kosong dan kotak kosong ini
menang, maka masih memiliki peluang dan punya banyak pilihan pasangan calon di
Pilkada berikutnya.
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