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Kegagalan Gerakan Bumbung Kosong dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten 

Pasuruan 

Sigit Cahyo Pranyoto 

Abstrak 

Gerakan Bumbung Kosong di Kabupaten Pasuruan tidak untuk menggagalkan atau menggangu 

proses penyelenggaraan, akan tetapi ikut serta dalam membantu suksesnya penyelenggaraan 

pemilihan Bupati. ‘Gerakan Bumbung Kosong’ bukan untuk memenangkan calon tunggal, 

melainkan untuk memenangkan kotak kosong.Penelitian ini berfokus pada karakteristik 

‘Gerakan Bumbung Kosong’dan dinamikanya. Karakteristik dari gerakan ini ialah: Pertama, 

memiliki tantangan kolektif karena merasa kecewa dengan calon tunggal dan juga merupakan 

petahana. Kedua, tujuan bersama dari gerakan bumbung kosong untuk mensosialisasikan kotak 

kosong. Ketiga, memiliki solidaritas dan identitas kolektif sebagai ‘Gerakan Bumbung Kosong’. 

Keempat, dengan menjaga politik perlawanan meskipun mendapat rintangan maupun tawaran 

dari tim sukses calon tunggal. Dalam berjalannya waktu ‘Gerakan Bumbung Kosong’ terlihat 

mati suri dan kemudian muncul deklarasi putar balik yang dilakukan oleh beberapa relawan 

bumbung kosong untuk mendukung calon tunggal. Berputarnya beberapa relawan dikarenakan 

mendapat tawaran dari calon tunggal. 

Kata Kunci:Gerakan Sosial, Pilkada, Calon Tunggal 

Abstract 

The ‘Bumbung Kosong’ Movement does not frustrate or disrupt the election implementation 

process, but to participate in helping the successness of the Bupati election. ‘Bumbung Kosong’ 

Movement is not to win the single candidate, but to win the empty box.This research focus on the 

characteristics of the ‘Bumbung Kosong’ Movement as a social movement and the dinamic. The 

characteristics of this movement are: First, a collective challenge because a disappointed feeling 

by having single candidate and is an incumbent. Second, to generalize the same goal of the 

‘Bumbung Kosong’Movement which is socializing the empty box. Third, having solidarity and 

collective identity as a ‘Bumbung Kosong’ Movement. Fourth, by maintaining political 

resistance despite obstacles and offers from single-candidate success teams.By the time, the 

‘Bumbung Kosong’ Movement was suspended and then a reversal declaration was made by 

several bumbung kosong volunteers to support the single candidate. It turns out that some 

volunteers because they have got an offer from a single candidate. 

Keyword:  Social Movement, Regional Selection, Single Candidate 
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Pendahuluan 

 Pemilihan umum diperlukan partisipasi politik sebagai salah satu indikator keberhasilan 

dalam mencari pemimpin atau pengisi jabatan diwaktu selanjutnya. Disetiap pelaksanaan 

pemilihan umum terdapat tingkat partisipasi yang berbeda, karena banyak faktor yang bisa 

mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik.1 Ketika kepercayaan masyarakat tinggi maka 

tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi, dan sebaliknya ketika kepercayaan masyarakat rendah 

maka tingkat partisipasi masyarakat juga rendah, karena individu maupun kelompok memiliki 

preferensi politik yang berbeda dan dicerminkan dalam perilaku politik.2 

Pilkada serentak 2018 dilaksanakan di 171 daerah baik pemilihan Gubernur maupun 

Bupati, akan tetapi terdapat 11 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dan salah 

satunya adalah Kabupaten Pasuruan, dengan komposisi pendukung PKB, PKS, PPP, PDIP, 

Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Demokrat.3Pada pilkada 

serentak sebelumnya tahun 2015 dan 2017 juga terdapat pasangan calon tunggal dan setiap 

penyelenggaran terdapat peningkatan jumlah. Di Kabupaten Pasuruan sendiri menjadi fenomena 

baru yang mana pasangan calon tunggal didukung penuh oleh semua partai politik di parlemen 

dengan total dukungan 100% kursi. Pasangan yang diusung adalah Irsyad Yusuf-Mudjib Imron, 

yang mana Irsyad Yusuf sendiri merupakan incumbent/petahana dan Mudjib Imron mantan DPD 

Provinsi Jawa Timur.Sebelum ditetapkan sebagai calon tunggal oleh KPU Kabupaten Pasuruan 

terdapat bakal calon pasangan dari perseorangan yaitu Anjar Supriyanto-Syamsul Bandi, akan 

tetapi tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti dukungan 

diwaktu yang telah ditentukan pada 26-29 November 2017. Bakal calon Bupati dari 

perseorangan harus memenuhi syarat dengan mengumpulkan dukungan minimal dari daftar 

pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum sebelumnya. Ketika daftar pemilih tetap pemilihan 

umum sebelumnya diatas 1.000.000 pemilih, maka syarat dukungan yang harus dikumpulkan 

                                                           
1Tjenreng, Zubakhum. 2016. Pilkada Serentak: Penguatan Demokrasi di Indonesia. Depok: Pustaka Kemang, hal. 7 
2Ramlan Surbakti.1992.Memahami Ilmu Politik. Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 140-141 
3Tirto ID, “Pilkada 2018 11 Petahana Melawan Kotak Kosong”,https://tirto.id/pilkada-2018-11-petahana-melawan-

kota-kosong-cM2g diakses pada 30 Juni2018 pikul 19.54 WIB 

https://tirto.id/pilkada-2018-11-petahana-melawan-kota-kosong-cM2g
https://tirto.id/pilkada-2018-11-petahana-melawan-kota-kosong-cM2g
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minimal 6,5% dari jumlah total pemilih tetap dan komposisi dukungan mewakili minimal 50% 

dari seluruh kecamatan.4 

Fenomena munculnya calon tunggaltersebut ternyata memicu lahirnya aksi-aksi kolektif 

yang mengatasnamakan Gerakan Bumbung Kosong. Aksi-aksi yang dilakukan dengan 

bersosialisasi kepada masyarakat tentang kotak kosong, hal ini bertujuan untuk mengajak 

masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal atau kecewa dengan pasangan calon bisa 

mencoblos kotak kosong sebagai alternatif pilihan. Kondisi ini juga dinilai sebagai kemunduran 

politik di Kabupaten Pasuruan karena partai politik tidak bisa memunculkan kader yang potensial 

untuk berkompetisi di pilkada serentak 2018. Selain bersosialisasi langsung gerakan ini juga 

menggunakan media sosial dan sempat menjadi viral dengan tagar #SaveBumbungKosong. 

Aksi-aksi yang dilakukan bumbung kosong tidak serta merta mendapat dukungan masyarakat, 

ada juga yang tidak setuju dengan gerakan tersebut. Akan tetapi dalam berjalannya waktu 

gerakan tersebut mulai luntur eksistensinya di masyarakat, dan mendekati pemilihan terdapat 

pula deklarasi putar balik yang mengatasnamakan relawan bumbung kosong.5 Hal ini 

mencerminkan dalam berjalannya gerakan sosial terdapat dinamika didalam gerakan bumbung 

kosong. 

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas tentang penelitian gerakan sosial. 

Penelitian dengan fokus yang sama namun subjek dan lokasi penelitian yang berbeda. Studi Dita 

dalam penelitiannya tentang Gerakan Save Jombang menemukan data kronologi hingga upaya 

yang dilakukan untuk menolak program kuningisasi karena sarat akan muatan politik.6Studi 

Dewidalam penelitiannya tentang Gerakan MasyarakatLakardowo menemukan data tentang 

upaya-upaya untuk menolak industri limbah B3 dengan membuat strategi agar industri tersebut 

bisa ditutup.7 Studi Choiril dalam penelitiannya tentang Gerakan Aliansi Kawal Demokrasi 

Pilkada Pati menjelaskan tentang kronologi dan strategi yang digunakan aktivis untuk mengawal 

                                                           
4Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Walikota dan Walikota pasal 9 
5Brama News, “500 Pegiat Bumbung Kosong Putar Balik”,http://www.bramanews.com/500-pegiat-bumkos-balik-

kanan/ diakses pada 22 Juni 2018 pukul 18.16 WIB 
6Kurniawati, Dita. 2015. Gerakan Penolakan terhadap Kuningisasi di Kabupaten Jombang. Skripsi. Universitas 

Airlangga 
7Karina S, Dewi. 2017. Gerakan Masyarakat dalam Memperjuangkan Penutupan Industri Pengolahan Limbah B3 

di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Mojokerto. Skripsi. Universitas Airlangga 

http://www.bramanews.com/500-pegiat-bumkos-balik-kanan/
http://www.bramanews.com/500-pegiat-bumkos-balik-kanan/
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dan mengawasi pilkada dari kecurangan.8 Studi Ikhsan dalam kajiannya tentang Peran dan 

Strategi Kelompok Kotak Kosong Kabupaten Pati menjelaskan upaya yang dilakukan aktivis 

dalam menanggapi isu dan menjelaskan kepentingan kelompok tersebut.9 

Dengan melihat perbedaan pada kajian sebelumnya, maka menjadikan penulis untuk 

mencoba melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana penelitian kali ini mengenai 

Gerakan Bumbung Kosong dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Pasuruan. Penelitian kali 

ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, karena fokus dari penelitian ini adalah 

menjelaskan tentang karakteristik gerakan bumbung kosong dan mengulas tentang dinamika para 

aktor gerakan bumbung kosong yang mana dalam berjalannya gerakan sosial sempat dinilai mati 

suri karena mulai luntur eksistensinya di masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk 

menganalisa hasil temuan, dan kemudian disesuaikan dengan kerangka teori dan kerangka 

konsep yang relevan, sehingga ditemukan jawaban yang mendalam dan ditarik sebuah 

kesimpulan dari penelitian ini, dan juga diharapkan dari penelitian ini dapat pengetahuan yang 

sifatnya membangun maupun evaluatif.10 Peneliti melakukan wawancara terhadap aktor-aktor 

yang menggagas serta yang mempresentasikan dari gerakan bumbung kosong, dan mantan bakal 

calon Bupati yang tidak lolos. Selain itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan guna 

memperdalam analisis tentang gerakan sosial. 

Gerakan Sosial 

Menurut Sidney Tarrow gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang 

berdasarkan tujuan bersama, solidaritas dan berinteraksi dengan elite-elite yang memiliki 

wewenang.11Gerakan sosial adalah salah satu bentuk perlawanan politik yang dilakukan oleh 

masyarakat biasa sebagai bentuk kekecewaan yang tergabung dengan kelompok masyarakat 

lainnya untuk memberikan pengaruh kepada pemegang otoritas kekuasaan, atau para elite yang 

berwenang. Gerakan sosial yang berawal dari politik perlawanan didasari atas dukungan jaringan 

                                                           
8Choiril, Muhammad A. 2017. Gerakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Pati tahun 2017. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
9Darmawan, Ikhsan. 2017. Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” dalam Pilkada Calon Tunggal 

Kabupaten Pati tahun 2017:Studi Pendahuluan. Jakarta: Jurnal Wacana Politik, Vol.2, (45-51) 
10Hamid, Patilima. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, hal. 3 
11Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Instrans Publishing, hal. 4 
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yang kuat dan luas yang kemudian didukung dengan simbol dan aksi perlawanan yang 

mengarahkan pada interaksi yang berkelanjutan dengan pihak lawan.Gerakan sosial dibagi 

menjadi dua kategori yaitu gerakan sosial lama (old social movement) yang popular pada tahun 

1970, berfokus terhadap permasalahan ideologi, contohnya anti-kapitalisme yang 

menitikberatkan dipersoalan perjuangan kelas dan revolusi kelas. Gerakan sosial lama menilai 

semua bentuk perjuangan merupakan bagian dari perjuangan kelas. Sedangkan kategori kedua 

adalah gerakan sosial baru (new sosial movement) yang lebih fokus pada masalah keadilan, 

kesejahteraan dan martabat kehidupan. Gerakan sosial baru tidak tertarik dan tidak melibatkan 

diri pada permasalahan ideologi, dan gerakan ini mulai muncul di tahun 1970. 

Terdapat dua pendekatan yang menjelaskan tentang peluang-peluang politik yang dapat 

melahirkan sebuah gerakan sosial.  Pertama, proximate opportunity structure, menjelaskan 

adanya perubahan pada masyarakat. Pendekatan ini dibagi lagi menjadi dua yaitu policy specific 

opportunities (kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat) dan group specific 

opportunities (perubahan yang dialami oleh kelompok tertentu). Kedua, state centered 

opportunity, menjelaskan negara yang menghasilakn peluang-peluang politik. Pendekatan ini 

juga dibagi menjadi dua yaitu cross sectional statism (negara sebagai sarana persaingan) dan 

dynamic statism (perubahan pada negara terhadap peluang politik dan aktor gerakan sosial).12 

Perubahan-perubahan dilingkungan para aktor sosial akan terjadi di semua sistem politik yang 

juga dapat mempengaruhi pada langkah awal, proses, bentuk, dan hasil dari sebuah tindakan 

kolektif. 

Menurut Sidney Tarrow gerakan sosial masuk kedalam kategori kategori lebih umum 

tentang politik perlawanan (contentious politics). Sidney Tarrow dan Charles Tilly berpendapat 

bahwa bentuk-bentuk pertikaian seperti gerakan sosial terjadi di rezim demokratis, sementara 

konflik yang besar cenderung terjadi di rezim otoriter.13Politik perlawanan merupakan siklus 

pertentangan, gerakan sosial dan revolusi. Hal dasar dalam politik perlawaanan adalah adanya 

aksi kolektif untuk melawan. Tidak semua politik perlawanan disebut gerakan sosial, menurut 

Sidney Tarrow terdapat empat kategori sebuah gerakan sosial: (1). Tantangan Kolektif, adanya 

tantangan-tantangan kolektif yang menjadi pembeda antara tindakan kolektif dengan gerakan 

                                                           
12Ibid, hal. 194 
13Klandermans, Bert. 2008. Reviewed Work(s): Contentious Politics by Charles Tilly and Sidney Tarrow. Oxford 

University Press, Vol. 86, No. 4, pp. 1855-1857 
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sosial seperti aksi-aksi langsung yang dilakukan untuk melawan para elite, pemegang otoritas 

atau kelompok-kelompok lainnya, atau aturan-aturan yang dinilai tidak sesuai dengan 

seharusnya. Ciri-ciri tantangan kolektif dengan adanya tindakan mengganggu, menghalangi, 

mengelabui, atau tindakan melawan aktivitas pihak lain. (2). Tujuan Bersama, banyak hal yang 

menjadi dasar setiap orang dan terkadang individu ada yang memiliki kepentingan lain. 

Kekecewaan, tumpang tindih, atau ketidakpuasan dengan keadaan yang ada menjadi alasan 

utama dari tujuan bersama gerakan sosial. (3). Solidaritas dan Identitas Kolektif, pertimbangan 

atau tujuan bersama dijadikan sebagai alasan untuk menjaga solidaritas yang kemudian 

membangun identitas bersama sebagai ciri dari sebuah gerakan sosial. (4). Memelihara Politik 

Perlawanan, dengan memelihara aksi-aksi kolektif dalam melawan pihak lain disuatu massa 

perlawanan dapat menjadi sebuah gerakan maka dapat dikatakan sebagai gerakan sosial. 

Tantangan kolektif, tujuan bersama, dan solidaritas identitas dapat membantu memelihara politik 

perlawanan dan ciri-ciri tersebut adalah sebagai karakteristik dari sebuah gerakan sosial. 

Karakteristik Gerakan Bumbung Kosong sebagai Gerakan Sosial 

Munculnya pasangan calon tunggal di Kabupaten Pasuruan sebagai fenomena baru dan 

hal tersebut mendapat respon dari sekelompok orang yang kemudian mentransformasikan 

menjadi sebuah gerakan sosial yang bernama gerakan bumbung kosong. Gerakan ini diawali 

oleh sekelompok orang yang mengkkaim peduli dan prihatin dengan kondisi demokrasi di 

Kabupaten Pasuruan. Yang mana demokrasi dinilai telah mati suri karena semua partai politik 

memberikan dukungan kepada pasangan calon tunggal. Penggagas dari gerakan tersebut adalah 

Anjar Supriyanto yang juga merupakan mantan bakan calon Bupati dari perseorangan yang tidak 

lolos, selain itu juga sebagai ketua salah satu LSM di Kabupaten Pasuruan. Gerakan sosial ini 

melihat adanya peluang politik dan mengklaim sebagai bentuk partsipasi politik dan juga melihat 

tidak adanya aturan yang melarang kegiatan tersebut. Sidney Tarrow berpendapat bahwasannya 

adanya peluang politik juga dapat mendorong muncul suatu gerakan sosial.Menurut peneliti, 

Gerakan Bumbung Kosong ini masuk kedalam gerakan sosial kategori State centered 

opportunity structure karena terdapat peluang politik yang dimanfaatkan oleh sekelompok untuk 

melakukan aksi-aksi kolektif, selain itu peneliti melihat adanya kepentingan politik dari beberapa 

aktor gerakan yang selanjutnya dikonversi kedalam sebuah gerakan untuk mencapai 

kepentingannya. 
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Peneliti menggunakan empat indikator karakteristik dari Sidney Tarrow untuk 

mengidentifikasi dan menjelaskan dari gerakan bumbung kosong sebagai gerakan sosial.(1). 

Tantangan Kolektif, (2). Tujuan Bersama, (3). Solidaritas dan Identitas Kolektif (4).Memelihara 

Politik Perlawanan. Tidak semua aksi-aksi kolektif dapat dikatakan sebagai gerakan sosial. 

Empat indicator katakteristik yang digunakan oleh penulis sebagai properti dasar untuk menilai 

sebuah aksi-aksi kolektif sebagai gerakan sosial. Tantangan Kolektif ialah melihat dominasi 

petahana yang sangat kuat dan kekecewaan oleh masyarakat atas kinerjanya selama menjabat 5 

tahun sebelumnya dan cara yang dilakukan gerakan bumbung kosong adalah bersosialisasi 

kepada masyarakat bahwa masih ada pilihan alternatif selain memilih calon tunggal dengan 

mencoblos kotak kosong, selanjutnya dengan cara door to door. Sosialisasi dilakukan diberbagai 

tempat umum untuk memberikan edukasi/pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan 

secara bertahap dan berpindah-pindah, seperti di pasar, taman, warung kopi, dan tempat umum 

lainnya. Selain bertatap muka, sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak maupun media 

online, kemudian door to door melalui para relawan yang memberikan penjelasan kepada orang-

orang terdekat para relawan, dengan begitu dapat membentuk jaring di masyarakat yang 

kemudian diharapkan dapat lebih luas ke masyarakat lainnya yang belum tahu tentang kotak 

kosong. 

Tujuan Bersama dari Gerakan Bumbung Kosong adalah untuk mensukseskan pilkada 

serentak 2018 di Kabupaten Pasuruan, selain itu juga untuk memenangkan kotak kosong sebagai 

pilihan alternatif dari calon tunggal, untuk masyarakat yang tidak setuju dengan calon tungga 

bisa mencoblos kotak kosong. Kotak kosong adalah representasi dari bentuk ketidakpuasan 

terhadap kondisi politik di Kabupaten Pasuruan karena semua partai politik memberikan 

dukungan kepada pasangan calon tunggal, dan hal tersebut menciderai tujuan dari demokrasi itu 

sendiri. Pasangan calon tunggal khusunya incumbent/petahana Irsyad Yusuf dirasa telah gagal 

dalam memimpin selama 5 tahun sebelumnya, masyarakat merasa tidak adanya perubahan atau 

kemajuan yang signifikan di Kabupaten Pasuruan. Solidaritasdan Identitas Kolektif yang diusung 

adalah kesamaan rasa sebagai warga yang peduli terhadap perpolitikan yang mana partai politik 

tidak berani mencalonkan kadernya dan hal itu membuat kondisi politik di Kabupaten Pasuruan 

telah mati suri, dan menilai partai politik telah gagal menjalankan fungsinya sebagai ruang 

aspirasi karena tidak bisa melahirkan kader yang potensial. Para relawan mencetak kaos dan 

dibagikan kepada seluruh pendukung Gerakan Bumbung Kosong. Dilapangan adanya pembagian 
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peran dan tugas para relawan untuk mensukseskan pilkada serentak dan memenangkan kotak 

kosong dengan membagi dua bagian yaitu timur dan barat untuk mempermudah koordinasi antar 

relawan. Selain itu, Gerakan Bumbung Kosong juga membuat sebuah slogan untuk 

mempersatukan dan sebagai bentuk identitas atau bentuk kesamaan tujuan. Hidup Bumsong! 

Rakyat Menang! sebagai pemersatu dan pembakar semangat para relawan bumbung 

kosong.Memelihara Politik Perlawanan terus dilakukan oleh para relawan dengan membuat 

struktur dalam gerakan untuk memudahkan koordinasi, selain itu juga tetap melakukan aksi-aksi 

untuk tetap menjaga eksistensi gerakan sosial, memasang kembali baliho atau banner yang telah 

dicopot oleh pihak lawan. Meskipun dalam berjalannya sosialisasi atau aksi yang dilakukan 

mendapat gangguan, gerakan bumbung kosong tetap berjalan untuk menjaga eksistensi 

dimasyarakat dan agar tujuan dari gerakan sendiri dapat tercapai. 

Dinamika Konflik Kepentingan Para Aktor Gerakan Bumbung Kosong 

Terdapat beberapa tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh gerakan bumbung kosong 

untuk mencapai tujuan bersama yang telah dirumuskan. Adapun rintangan yang dihadapi adalah 

intervensi dan gangguan dari tim sukses pasangan calon yang mencoba untu menggagalkan 

bumbung kosong agar tidak sampai pada hari pencoblosan. Sebuah gerakan atau organisasi yang 

terdiri dari beberapa orang tak lepas dari kepentingan pribadi dari setiap anggota gerakan 

tersebut. Gerakan bumbung kosong sendiri terdiri dari beberapa aktor yang tak lepas memiliki 

kepentingan masing-masing. Seperti penggagas dari bumbung kosong, Anjar Supriyanto yang 

merupakan mantan bakal calon Bupati perseorangan yang juga ketua LSM memiliki kepentingan 

lain yang dimasukkan dalam gerakan bumbung kosong, yaitu mencari pendukung atau 

konstituen khususnya Dapil 1 (Gempol, Beji, Bangi) sebagai pendukung yang kemudian digiring 

untuk menjadi pemilihnya nanti di pemilihan legislatif 2019. Membuat gerakan sosial ini 

bertujuan menjaring suara untuk mencari popularitas di masyarakat. Latar belakang kepentingan 

aktor yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kesolidan dalam tubuh gerakan sosial, terlebih 

gerakan ini lahir di momen politik pilkada serentak 2018. 

Sebuah konsep menjelaskan bahwa perebutan wilayah kewenangan atau kekuasaan antar 

kelompok, merupakan penyebab dari konflik, hal ini merupakan kecenderungan manusia untuk 
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berkuasa menjadi salah satu penyebab konflik.14 Berjalannya waktu, Gerakan Bumbung Kosong 

ini pun juga mengalami dinamika yang cukup berdampak besar dalam kesolidan gerakan sosial. 

Terdapat kepentingan yang berbeda-beda didalam tubuh gerakan bumbung kosong yang 

kemudian tidak dapat terwadahi atau terakomodir dan juga adanya rintangan atau gangguan dari 

tim sukses pasangan calon tunggal yang ingin membubarkan gerakan tersebut. 

Tidak terselesaikannya perbedaan yang akhirnya membuat salah satu aktor bernama 

Gunawanberputar balik mendukung pasangan calon tunggal, yang mana sebelumnya menjadi 

pegiat bumbung kosong dikarenakan kecewa tidak mendapat tawaran menjadi tum sukses Irsyad 

Yusuf. Sedangkan temannya yang juga advokat serikat buruh SPSI Kabupaten Pasuruan 

dijadikan tim sukses dan dijadikan Manager di Persekabpas. Kemudian Gunawan mengarahkan 

seluruh pengikutnya untuk melakukan deklarasi dukunganIrsyad Yusuf-Mudjib Imron pada 

sehari sebelum hari tenang pemilihandengan mengatasnamakan KOMPAS (Koalisi Masyarakat 

Pasuruan). Alasan berbeloknyaGunawan dikarenakan mendapat tawaran dari tim sukses Irsyad 

Yusuf-Mudjib Imron berupa posisi di Kabupaten Pasuruan, yang mana hal itu tidak dapat 

terakomodir didalam gerakan bumbung kosong. 

Selain itu terdapat juga dinamika yang terjadi didalam Koalisi Irsyad Yusuf-Mudjib 

Imron dengan munculnya gerakan orong-orong yang didasari atas kekecewaan terhadap PKB 

karena telah memborong saksi-saksi di TPS tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan 

partai koalisi. Gerakan orong-orong dibentuk dan terdiri dari kader partai koalisi yang kecewa 

karena PKB telah seenaknya memborong saksi dan dinilai tidak memiliki etika politik. Kader 

yang membelot dan ikut gerakan orong-orong mengatasnamakan pribadi dengan mendukung 

gerakan kotak kosong dan siap memenangkan kotak kosong dalam pemilihan. Cara yang 

dilakukan gerakan ini dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dari PKB atau partai koalisi 

lainnya. 

Kesimpulan 

 Gerakan sosial yang ada di Kabupaten Pasuruan mulanya berawal dari pendukung 

mantan bakal calon Bupati perseorangan yang lolos yaitu Anjar Supriyanto-Syamsul Bandi. 

Aksi-aksi kolektif yang dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap KPU Kabupaten 

                                                           
14Surbakti, Ramlan, op. cit. hal. 149 



10 
 

Pasuruan yang kemudian para pendukungnya itu diarahkan oleh Anjar Supriyanto untuk 

membuat gerakan sosial dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa mencoblos 

kotak kosong adalah sah. Karena masih banyak orang yang tidak tahu tentang mencoblos kotak 

kosong. Dalam berjalannya waktu terdapat dinamika kepentingan para aktor didalamnya yang 

menimbulkan adanya gerakan putar balik mendukung pasangan calon tunggal. Munculnya 

gerakan sosial dikarenakan adanya peluang politik dan didasari atas tujuan bersama yaitu rasa 

ketidakpuasan dan kekecewaan.Konflik terjadi atas peselisihan tentang suatu tuntutan atau nilai-

nilai yang berhubungan dengan kuasa, sumber daya atau status yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan. Konflik bukan hanya tentang perebutan melainkan juga dengan memojokkan bahkan 

menjatuhkan pihak yang bersangkutan dan juga merugikan. 

 

Daftar Pustaka 

Brama News, “500 Pegiat Bumbung Kosong Putar Balik”, http://www.bramanews.com/500-

pegiat-bumkos-balik-kanan/ diakses pada 22 Juni 2018 pukul 18.16 WIB 

Choiril, Muhammad A. 2017. Gerakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati dalam Pemilihan 

Kepala Daerah di Kabupaten Pati tahun 2017. Skripsi. Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Darmawan, Ikhsan. 2017. Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” dalam Pilkada Calon 

Tunggal Kabupaten Pati tahun 2017: Studi Pendahuluan. Jakarta: Jurnal Wacana 

Politik, Vol.2 (45-51) 

Hamid, Patilima. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta 

Karina S, Dewi. 2017. Gerakan Masyarakat dalam Memperjuangkan Penutupan Industri 

Pengolahan Limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Mojokerto. Skripsi. 

Universitas Airlangga 

Klandermans, Bert. 2008. Reviewed Work(s): Contentious Politics by Charles Tilly and Sidney 

Tarrow. Oxford University Press, Vol. 86, No. 4, pp. 1855-1857 

Kurniawati, Dita. 2015. Gerakan Penolakan terhadap Kuningisasi di Kabupaten Jombang. 

Skripsi. Universitas Airlangga 

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota 

http://www.bramanews.com/500-pegiat-bumkos-balik-kanan/
http://www.bramanews.com/500-pegiat-bumkos-balik-kanan/


11 
 

Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori: Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing 

Surbakti, Ramlan. 1992.  Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 

Tjenreng, Zubakhrum. 2016. Pilkada Serentak, Penguatan Demokrasi di Indonesia. Depok: 

Pustaka Kemang 

Tirto ID, “Pilkada 2018 11 Petahana Melawan Kotak Kosong”https://tirto.id/pilkada-2018-11-

petahana-melawan-kota-kosong-cM2g diakses pada 30 juni 2018 pikul 19.54 WIB 

https://tirto.id/pilkada-2018-11-petahana-melawan-kota-kosong-cM2g
https://tirto.id/pilkada-2018-11-petahana-melawan-kota-kosong-cM2g

