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Abstract 
 

This paper explains how the art ability is capable to solve collective violence in urban society as 
one of social issues. Art skill in community can be proven to direct and increase community 
self-fulfillment to express and create they own social identity. This condition will decrease 
young urban community (collective violence actor) social exclusion sense. Sociologist and art 
community empirical experience public service in Johar Baru Community, DKI Jakarta proofed 
it. Johar Baru community has been widely known as high dense and poverty community with 
high risk of collective violence in the community. Tawuran (collective violence) between cross 
communities have become part of their daily local violence, even the area is well known as 
source of social issue and drugs problem. This particular community has become social 
exclusion in social economy due to high rates of un-employment and low education level. This 
circumstance has challenged sociologist to re-build and transform social exclusion community 
to inclusive community to be able to access various urban resources and transform collective 
violences community to educational community. Public service practices is the key to answer 
this challenge for sociologists as academics. Culture in violence reconstruction can be done 
through public service with participation approach, it requires cooperation from academics 
society and every community elements with the same objectives. Cross academics collaboration 
and art community cooperation proven community violence culture as part of urban poor 
multicultural community can be re-constructed and became community advantages. Although, 
objective establishment is still ongoing issues but good work and efforts have been given a good 
result. Collective violence has been reduced and it has a new positive activities as an outcome 
from Community School. Therefore, art of violence reconstruction and artwork from arts itself 
can generate new social space for community to increase their self-confidence, expression, 
social relation, and social inclusive. Hence, it will re-develop new community culture then 
conducive to “good society”. 
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1  Sebagian besar tulisan ini adalah laporan hasil penelitian Tim Peneliti Sosiologi-UI tentang Tawuran di 
Johar Baru yang didanai oleh  DRPM-UI 2012  
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A.  Rationale 

Kampung kumuh adalah lingkungan permukiman yang tidak layak baik dari segi 
fasilitas social maupun fasilitas umumnya. Bahkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar 
yaitu papan, pangan dan sandang. Kecamatan Johar Baru adalah salah satu contoh dari 
permukiman kumuh, berasal dari berbagai budaya (majemuk) yang sarat dengan konflik 
sosial horisontal yang disebut tawuran. Tawuran sudah sejak lama, terutama selama 
beberapa tahun terakhir marak terjadi di Jakarta. Tawuran dapat ditemukan di kelima 
kotamadya yang merupakan bagian dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya (DKI 
Jaya). Meskipun demikian, di antara kelima kotamadya tersebut, jumlah frekuensi 
tertinggi terjadinya tawuran terdapat di Kotamadya Jakarta Pusat. Secara khusus selama 
tahun 2011 ini, Kecamatan Johar Baru menjadi daerah dimana tawuran paling banyak 
berlangsung sehingga dikenal sebagai kampung tawuran. Seperti yang diungkapkan 
oleh Kombes Baharudin Djafar, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kecamatan Johar Baru 
menjadi kecamatan yang memiliki intensitas tertinggi terjadinya kasus tawuran.2  
Kecamatan Johar Baru juga kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk 
tertinggi di DKI Jakarta bahkan se Asia, yakni sebanyak 48.890 orang per Km3.  

 
Tabel 1: Jumlah Kasus Tawuran di DKI Jakarta tahun 2011 

 
Jumlah kasus tawuran 

Kecamatan Tahun 
2011 

DKI 
Jakarta Johar 

Baru 
Tanah 
Abang 

Petam-
buran 

Cilincing Pasar 
rumput

Letjen. 
Suparapto 

Lebak 
Bulus 

Januari 6 3 1 1 1    
Februari 3 2  1     

Maret 1 1       
April 4 2    1 1  
Mei 4 3      1 
Juni 1 1       
Juli 2 1      1 

Total 21 13 1 2 1 1 1 2 
Sumber: diolah dari berbagai sumber (Indopres, 06 Juli 2011, 20 Kasus Tawuran Terjadi di Ibu 
Kota, Submitted by Heintje Mandagie, <http://indopers.com/node/361> diunduh 10 November 
2011, 16.00) 
 

Hasil observasi awal di lapangan (2012) menunjukkan bahwa kemiskinan di 
permukiman padat terkait erat dengan kebiasaan tawuran. Namun demikian secara 
sosiologis perlu dikaji lebih dalam bagaimana tawuran antar kelompok di komunitas 
sudah menjadi “kebiasaan” dalam kehidupan sehari-hari di Kecamatan Johar Baru. Ada 
masyarakat miskin di perkotaan tetapi tidak terjadi tawuran antar warga. Tawuran ini 
terus berulang kembali dan bagi warga menjadi sesuatu yang “biasa”, meskipun 
seringkali memakan korban (meninggal/luka-luka) dan kerusakan fisik namun perilaku 
kolektif. Secara umum penyebab utama yang diungkapkan warga antara lain, 

                                                 
2 (Indopres, 06 Juli 2011, 20 Kasus Tawuran Terjadi di Ibu Kota, Submitted by Heintje Mandagie, 

<http://indopers.com/node/361 diunduh 10 November 2011>, jam 16.00) 
3 Hasil Sensus Biro Pusat Statistik 2010. 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 375

pengangguran, pendidikan yang rendah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi, 
lingkungan fisik yang sumpek dansebagainya, akan tetapi masyarakat setempat tidak 
bisa menunjuk faktor utama penyebab tawuran. Untuk itu diperlukan studi kompre-
hensif untuk menemukan anatomi tawuran secara sosiologis. Suatu hal menarik, 
meskipun dalam satu unit administratif dan spatial yang sama, padat, miskin namun 
frekuensi tawuran di beberapa kelurahan lebih sering terjadi dibandingkan dengan 
kelurahan lain. 

B.  Permukiman Kumuh, Kemiskinan, Eksklusi Sosial dan Kekerasan 
Kolektif 

Dalam hal pembangunan fisik, pembangunan sarana perdagangan, perumahan, 
bisnis, perkantoran dan pembangunan ekonomi kota Jakarta adalah paling unggul 
dibanding-kan semua provinsi atau kota lain di Indonesia, akan tetapi kualitas 
“Kehidupan Sosial-Budaya” kota masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini tercermin 
dari perilaku sosial budaya dalam berlalu lintas (tidak disiplin), perilaku terhadap 
lingkungan (masih buang sampah seenaknya), kebersihan, kepedulian sosial terhadap 
keselamatan orang lain, pengrusakan terhadap sarana publik, bahkan tawuran.  

Salah satu perwujudan dari kehidupan Sosial-Budaya kota yang buruk adalah 
kenyataan bahwa sebagian warga  Jakarta terpaksa bermukim di daerah padat yang tidak 
tertata dan tak layak huni yaitu gaerah “kumuh” (slum area). Para kritikus ahli 
perkotaan Paul Goldberger (2002)4 mengatakan bahwa penurunan kualitas di tengah 
kota mengakibatkan penurunan kualitas kehidupan di ruang-ruang publik, sehingga 
dikenal istilah-istilah “boulevardier” atau “street person” yang miskin dan hidup di 
bawah standar “hidup layak” (wellbeing). Indikator kemiskinan yang disepakati di 
dalam MDGs yaitu warga dengan pendapatan 1 $ per-hari atau sekitar 300 ribu rupiah 
per-bulan5. Orang-orang ini bukan hanya membutuhkan layanan sosial-ekonomi, tetapi 
juga bangunan fisik atau desain arsitektur fisik tertentu menigkatkan kualitas kehidupan 
sosialnya. Sosiolog Henri Levebre (1967)6 mengatakan multifungsional dan trans-
fungsional bangunan dan ruang harus mampu meningkatkan sosiabilitas baru bagi 
warganya.  

Kajian sosiologi menunjukkan bahwa pembangunan dan perbaikan pemukiman 
kumuh oleh pemerintah seringkali -secara disengaja maupun tidak- justru menghasilkan 
eksklusi sosial. Untuk itulah penelitian ini berusaha melihat bagaimana Tawuran yang 
marak di Johar Baru ini terkait bukan saja dengan gejala kemiskinan mereka (yang lebih 
bersifat ekonomis) tetapi juga gejala eksklusi sosial mereka (yang lebih bersifat 
sosiologis). Analisis “struktur-kultur dan proses akan dilakukan untu memahami apa 
yang terjadi secara sistemik dan komprehensif. Para ahli perkotaan mengkaji 
kemiskinan tidak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat perkotaan:  

“A structural analysis would  show how poverty is inherent in cities rather than 
being accidental or self-inflicted. The revival of interest in social networks is 

                                                 
4 Ibid.  
5 MDG’S 1990- 2005, Statistics Division, Goal 1 Eradicted extreme poverty and hunger. Hal. 16 
6 Ibid. Hal 56. 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 376 

welcome here in helping to analyse these social processes and showing how 
different processes operate in different arenas.7” 

Digambarkan juga bagaimana berbagai kelompok sosial (geng) yang terbentuk 
dari solidaritas sosial yang kuat baik berdasarkan ruang sosial maupun perasaan senasib 
menjadi kendala bagi mereka untuk memiliki kehidupan sosial yang berkualitas. “Geng-
geng” yang bermunculan cukup banyak dalam komunitas menjadi aktor yang berperan 
dalam kekerasan kolektif. Bagaimana struktur sosial di pemukiman padat (kumuh), 
kultur kekerasan yang diturunkan dari generasi ke generasi serta proses yang tidak 
mampu memperkuat struktur dan mengubah kultur atau sebaliknya. 

“Kekerasan Kolektif” adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang 
terhadap sekelompok orang yang lain (misalnya, kerusuhan), oleh sekelompok orang 
terhadap seorang individu (seperti, pengeroyokan), oleh seorang individu terhadap 
sekelompok orang (tindak teroris), oleh negara terhadap sekelompok orang, atau oleh 
sekelompok orang terhadap badan atau lembaga negara8  

Analisa kemiskinan di dalam kajian sosiologis sering menggunakan konsep 
“Deprivasi Sosial”. Suatu kondisi sosial di dalam masyarakat dimana sekelompok 
masyarakat tertentu tidak mampu untuk hidup dengan baik, layak dan normal sebagai 
anggota masyarakat. Deprivasi sosial ini terdiri dari 2 (dua) jenis; yakni, Pertama, 
Deprivasi Absolut dan Kedua, Deprivasi Relatif. Deprivasi Absolut adalah kondisi 
dimana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu untuk mendapatkan sumber daya 
mendasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan berfungsinya kesehatan dan 
kebutuhan jasmani pribadi secara individual. Deprivasi Relatif adalah kemampuan 
untuk mengukur kesenjangan antara kondisi kehidupan berbagai kelompok di dalam 
masyarakat dengan kondisi kehidupan yang dinikmati mayoritas masyarakat. Deprivasi 
absolute lebih bersifat ekonomi dan fisik, sedang deprivasi relative lebih bersifat 
sosiologis (social-cultural). Terdapat dua pendekatan di dalam menjelaskan kondisi 
kemiskinan atau deprivasi sosial ini.konsep Budaya Kemiskinan atau Budaya 
Ketergantungan pada dasarnya menganggap bahwa keadaan budaya kelompok orang 
miskin itu sendiri yang menyebabkan mereka miskin karena itu mereka harus 
bertanggung-jawab akan kondisi kemiskinan mereka sendiri. Sedangkan konsep 
“Kemiskinan Struktural” menganggap bahwa terdapat faktor-faktor struktural yang 
menyebabkan terjadinya kondisi kemiskinan di kelompok masyarakat tertentu. Dalam 
hal ini yang bersalah adalah kekuatan di luar mereka (terutama Pemerintah). 

Di Indonesia berbasiskan hasil penelitian Varshney, Tadjoeddin, dan 
Panggabean9 membagi kekerasan kolektif ke dalam: kekerasan kolektif skala besar dan 
skala kecil. Penelitian mereka10 menyimpulkan bahwa: Pertama, masa akhir Orde Baru 
(1990-1997) sebetulnya bukanlah masa yang bersifat damai. Pemerintah Orde Baru 
kerap menggunakan kekerasan kolektif yang ditimbulkan oleh negara untuk 
menciptakan ketertiban umum (kekerasan atau konflik sosial vertikal), tetapi setelah 

                                                 
7 Nick Jewson and Susanne MacGregor, Transforming Cities, Social Exclusion and the reinvention 

Partnership, dalam buku Transforming Cities. Hal. 5 
8 Ashutosh Varshney, Mohammad Zulfan Tadjoeddin, and Rizl Panggabean, “Patterns of Collective 

Violence in Indonesia,” di dalam Ashutosh Varshney, ed., Collective Violence in Indonesia. Boulder: 
Lynne Rienner Publishers, Inc., 2010. 

9 Ashutosh Varshney, “Analyzing Collective Violence in Indonesia: An Overview,” di dalam Ashutosh 
Varshney, ed., Collective Violence in Indonesia. Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2010. 

10 Op.Cit., Varshney, Tadjoeddin, and Panggabean, 2010. 
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tahun 1998 tahun berakhirnya Orde Baru, perkelahian antar kelompok sosial 
(horizontal) justru jauh lebih sering terjadi. Kedua, kekerasan kolektif yang bersifat 
etnokomunal bukanlah jenis kekerasan kolektif yang paling sering terjadi di Indonesia 
meskipun kalau terjadi, korban yang jatuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan 
pengeroyokan dan perkelahian antar desa. Ketiga, kekerasan kolektif di Indonesia 
umumnya terkonsentrasi secara lokal. Kekerasan kolektif dalam skala besar tidaklah 
meluas seperti dugaan umum.  

Di dalam jangka panjang, menurut teori ini, “kekerasan telah tertanam 
(embedded)” di dalam masyarakat dan sejarah Indonesia. Kekerasan yang terjadi secara 
meluas pada masa Pasca Orde Baru, bukanlah hanya sekedar warisan dari masa 
Pemerintah Orde Baru tetapi sudah terdapat tradisi kekerasan yang menyejarah. Ketiga, 
terdapat teori yang berpendapat bahwa kekerasan adalah salah satu dari pilar mendasar 
keberadaan Orde Baru. Teori tersebut berargumentasi bahwa Orde Baru adalah 
penyebab dari kekerasan di Indonesia yang mencakup selama masa berlangsungnya 
Pemerintahan Orde Baru dan sampai ke masa Pasca Orde Baru.11 

Dalam membahas Kekerasan Kolektif ini cukup relevan untuk melihat teori 
Merton. Menurut dia selalu terdapat ketegangan sosial antara kebutuhan terhadap hal-
hal yang dianggap “tujuan penting” (ends) yang haruis dipenuhi warga masyarakat 
dengan apa yang tersedia secara struktural (means) di dalam masyarakat. Masyarakat 
kelas bawah biasanya mengalami kesenjangan (kondisi deprivasi sosial), khususnya 
deprivasi relatif yang menimbulkan adanya kecenderungan untuk berperilaku 
menyimpang termasuk melakukan tindak kekerasan seperti tawuran.12 

Sementara, Cohen menyatakan bahwa kaum muda (terutama laki-laki) di 
masyarakat kelas bawah cenderung merasakan frustrasi dengan kondisi kemiskinan dan 
proses eksklusi sosial yang mereka alami di dalam kehidupan sehari-hari sehingga 
mereka sering bergabung ke dalam berbagai subkultur (subkultur) termasuk subkultur 
yang menyimpang seperti geng anak muda yang cenderung terlibat di dalam tindak 
kekerasan seperti tawuran. Subkultur geng anak muda pria tersebut menolak nilai-nilai 
kelas menengah dan menggantikan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai dan norma-
norma yang justru membenarkan adanya berbagai tindak menyimpang.13 Penelitian 
Cloward dan Ohlin mengenai berbagai geng anak-anak muda laki-laki menunjukkan 
bahwa berbagai geng yang melakukan tindak kekerasan tumbuh dan berkembang di 
dalam subkultur komunitas yang cenderung sulit untuk mencapai tingkat kesejahteraan 
hidup yang memadai.14 Kondisi kemiskinan dan proses eksklusi sosial telah turut 
membentuk berbagai subkultur anak muda laki-laki yang cenderung melakukan tindak 
menyimpang seperti kekerasan khususnya tawuran. 

C.  Anatomi Tawuran Di Komunitas Perkotaan Johar Baru 

Dalam usaha untuk memahami lebih mendalam tentang tawuran yang sering 
terjadi di Kecamatan Johar Baru, para peneliti berusaha mengurai anatomi konflik 
tersebut. Dengan melihat beberapa dimensi yaitu bentuk tawuran, pelaku tawuran, 
aktor-aktor lain yang terlibat, waktu tawuran, lama tawuran, senjata yang digunakan, 

                                                 
11 Op.Cit., Varshney, Tadjoeddin, and Panggabean, 2010. 
12 R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, Rev.Edn. Glencoe: Free Press, 1957. 
13 A. Cohen, Delinquent Boys. London: Free Press, 1955. 
14 R. Cloward and L. Ohlin. Delinquency and Opportunity.  New York: Free Press, 1960.  
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alasan berhenti tawuran, lokasi tawuran, akar masalah tawuran, pemicu tawuran, dan 
dampak sosial tawuran. Data ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, 
yaitu wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, FGD kepada ketua RW dan RT serta 
tokoh masyarakat, wawancara dan diskusi-diskusi dengan pemuda dan pelaku tawuran. 
Analisis anatomi konflik ini dilakukan di tiga (3) Kelurahan, yaitu Kampung Rawa, 
Tanah Tinggi dan Johar Baru, sedangkan Kelurahan Galur tidak akan dianalis karena 
dari pertemuan tokoh-tokoh masyarakat di kelurahan tersebut, Kelurahan Galur 
memiliki frekuensi dan intensitas tawuran yang rendah dibandingkan tiga kelurahan 
lainnya. Untuk beberapa tahun terakhir, tawuran yang terjadi di Kelurahan Galur lebih 
banyak terjadi antara warga Galur dengan warga Kelurahan Cempaka Putih yang 
berbeda kecamatan. Sebab tawuran lebih banyak karena percecokkan antara kelompok-
kelompok di Kelurahan Cempaka Putih itu sendiri namun wilayah Galur seringkali 
terkena dampaknya sehingga warga Galur melakukan perlawanan untuk melindungi 
wilayahnya.   

D.  Bentuk Konflik 

Berdasarkan dimensi bentuk konflik, secara umum, konflik yang terjadi di 
wilayah kecamatan Johar Baru adalah tawuran (collective violence). Tawuran terjadi 
antara kelompok-kelompok nongkrong yang mayoritas adalah anak-anak muda usia 16 
– 35 tahun. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok nongkrong ini 
tersebar di berbagai titik di wilayah Kecamatan Johar Baru. Munculnya kelompok 
nongkrong ini tidak terlepas dari faktor struktural seperti terbatasnya ruang gerak dalam 
tempat tinggal mereka, rata-rata satu orang menempati 4,6 m2 (standard arsitektur 
7,8m2) . Seperti juga yang diungkapkan oleh informan: 

“Siapa cepat masuk rumah itu yang tidur duluan, akhirnya duduk-duduk di luar.” 
(Informan P, Kel. Johar Baru) 

Tidak mengherankan jika orientasi gerak responden atau keluarga adalah “diluar 
rumah”, bahkan untuk tidurpun harus bergantian, terutama bagi  bagi anak-anak remaja. 
Ruang gerak yang terbatas mendorong mereka untuk memanfaatkan ruang-ruang yang 
tersedia di gang-gang dan di ujung atau mulut gang sekitar tempat tinggal mereka. Oleh 
karena itu sebagian besar kelompok nongkrong ini adalah kelompok pertemanan yang 
terdiri dari anak-anak muda (kebanyakan laki-laki) yang tinggal di sekitar wilayah 
tempat nongkrong tersebut. Sebagian besar anak-anak nongkrong ini adalah anak-anak 
muda putus sekolah dengan tingkat pendidikan terakhir SD atau SMP, namun ada juga 
yang sudah tamat SMA, STM atau sedang sekolah. Sebagian besar dari mereka tidak 
memiliki pekerjaan tetap, tapi beberapa juga sudah bekerja. Anak-anak muda yang 
nongkrong mulai banyak sekitar jam 19 malam. Pada malam Minggu memang terlihat 
lebih ramai dibandingkan hari-hari lain. Ketika nongkrong yang dilakukan sebenarnya 
hanyalah duduk-duduk, ngobrol tentang kejadian-kejadian sehari-hari di lingkungannya, 
membicarakan tentang perempuan, saling memberi informasi kalau ada rencana 
tawuran, saling memberi  informasi kalau ada seminar/ penyuluhan (yang diharapkan 
hanya untuk mendapatkan “amplop” semata. Obrolan-obrolan yang “itu-itu saja” 
dilakukan sambil minum-minum. Mengenai kebiasaan minuman, Informan 
mengungkapkan: 

“…adanya ‘minuman’ membuat suasana menjadi ‘cair’”. (informan X, Kel. 
Kampung Rawa) 
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Sampai saat penelitian ini dilakukan setidaknya terindetifikasi sebanyak 58 
kelompok nongkrong. Sebagian besar kelompok nongkrong berada di Kelurahan 
Kampung Rawa. Sebaran kelompok nongkrong di kelurahan ini berada di gang sempit 
yang berbatasan dengan Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur. Sedangkan 
untuk Kelurahan Tanah Tinggi, sebaran kelompok nongkrong berada di sebelah selatan 
dan utara kelurahan ini yang berbatasan dengan Kelurahan Galur dan Kelurahan Johar 
Baru. Sebaran kelompok nongkrong di kelurahan Johar Baru terpusat pada RW 02 dan 
RW 10 yang berbatasan dengan Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Kampung 
Rawa.  

Nama-nama yang digunakan menggambarkan kehidupan keras yang mereka 
alami sehari-hari. Kondisi struktural seperti tempat tinggal yang terbatas, kepadatan 
yang tinggi, pendidikan yang rendah, pekerjaan formal yang sulit diakses, sampai 
dengan label negatif yang sudah melekat memiliki peran yang sangat penting dalam 
membentuk identitas-identitas kelompok. Di dalam nama-nama itu tersirat suatu 
perumusan identitas diri yang mencerminkan stigmatisasi negatif yang berkembang di 
masyarakat dan sekaligus tercermin keinginan mereka untuk melakukan perlawanan. 

E.  Pelaku Konflik dan Aktor lain yang Terlibat 

Beberapa kelompok nongkrong ini merupakan lawan ketika tawuran terjadi. 
Ketika percecokan bereskalasi menjadi tawuran yang besar beberapa kelompok 
nongkrong saling membantu membentuk aliansi-aliansi. Ketika tawuran antar dua 
kelompok terjadi, tidak jarang aliansi dari kelompok yang berselisih datang membantu 
sehingga tawuran berkembang menjadi tawuran yang lebih besar.  
 

 
Gambar 2.1. Kelompok Nongkrong dan Garis Sekutu 
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Dalam tawuran penentuan pihak lawan bukan ditentukan oleh solidaritas antar 
kelurahan. Aspek spasial memang menjadi dasar pembentukan kelompok nongkrong, 
namun kesatuan yang menjadi dasar pembentukan kelompok nongkrong adalah gang 
atau wilayah sekitar tempat nongkrong (seringkali sama dengan nama kelompok 
nongkrong = geng). (Gambar 2.2). Ketika tawuran terjadi, solidaritas kelompok 
nongkrong ini juga dapat berkembang menjadi solidaritas wilayah yang lebih luas dan 
melibatkan banyak warga lain terutama jika tawuran menyebabkan kerusakan atau 
mengganggu kenyamanan lingkungan pemukiman warga pada umumnya.  

“ kalau tawuran yang dilakukan anak-anak sudah merusak wilayah tempat tinggal 
kami, warga nggak bisa tinggal diam, semua harus menjaga dan melindungi 
wilayahnya.” (informan N, J, Kel. Johar Baru) 

 

 

Gambar 2.2. Sebaran Kelompok Nongkrong 

 

Dalam satu RW mungkin saja terdapat 2 sampai 3 kelompok nongkrong, apalagi 
dalam 1 kelurahan juga bisa terdapat lebih dari 3 kelompok nongkrong yang saling 
menjadi lawan. Sebagai contoh, di Kelurahan Johar Baru, kelompok nongkrong Kramat 
Jaya di RW 1, biasanya tawuran dengan kelompok nongkrong PBR di RW 2, tetapi 
PBR juga menjadi lawan bagi kelompok nongkrong Gem-vhal di RW yang sama.  
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Selain itu menurut tuturan informan, ketika tawuran terjadi ada juga kelompok 
nongkrong yang dibantu oleh anak-anak muda dari luar wilayah Kecamatan Johar Baru. 
Ditemukan pula anak-anak muda yang berpindah-pindah kelompok ketika tawuran 
terjadi. Tawuran juga ditengarai tidak saja melibatkan kelompok-kelompok nongkrong, 
tetapi juga pihak-pihak lain di luar kelompok nongkrong. Beberapa isu berkembang di 
kalangan warga mengenai hal ini, beberapa tawuran yang terjadi direkayasa oleh pihak-
pihak lain yang berkepentingan seperti pengedar narkoba, yang sengaja memprovokasi 
terjadinya tawuran agar transaksi yang mereka lakukan tidak terpantau oleh pihak yang 
berwajib. Selain itu isu yang berkembang di antara warga bahwa rekayasa tawuran juga 
dilakukan karena ada pihak-pihak yang ingin membeli tanah-tanah di wilayah ini 
dengan harga murah, tawuran dapat menurunkan harga tanah di wilayah ini, ataupun 
membuat pemilik akhirnya menjual tanah-tanah dengan harga murah karena merasa 
tidak aman lagi untuk tinggal di wilayah yang penuh dengan tawuran. Proses tawuran 
yang sering terjadi di Johar Baru ditanggapi oleh warga sebagai hal yang biasa dan tidak 
ada tindakan tegas dari pihak-pihak tertentu baik tokoh masyarakat maupun aparat 
hukum. 

Ketidaktegasan aparat kepolisian khususnya pada periode 2010-2011 untuk 
mencegah atau menindak pelaku-pelaku tawuran juga seringkali dikeluhkan warga dan 
aparat pemerintahan setempat. Belum lagi keluhan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat 
pemerintahan setempat yang menyayangkan adanya pihak lain seperti salah satu “LSM” 
yang ketika tawuran terjadi justru dengan gencar merawat korban-korban tawuran. 
Menurut pandangan tokoh-tokoh masyarakat hal ini tidak menimbulkan efek jera pada 
pemuda-pemuda pelaku tawuran.  

Ketika tawuran  sudah bereskalasi menjadi besar dan melibatkan banyak pihak 
termasuk warga-warga lain di luar kelompok nongkrong dan isu sudah berkembang 
menjadi melindungi wilayah pemukiman para ibu seringkali bergerak bersama untuk 
menyediakan logistik dan makanan. Namun demikian peran ibu juga penting dalam 
menghentikan tawuran, tidak jarang para ibu turun ke arena tawuran untuk mencari 
anak-anak mereka yang terlibat tawuran dan berusaha menghentikan tawuran.   

F.  Lokasi, Waktu dan Peralatan Tawuran 

Dari hasil pengamatan, lokasi arena tawuran tersebar di beberapa titik di 
wilayah. Sebagian besar lokasi berada di Kelurahan Kampung Rawa yang memang 
memiliki kelompok nongkrong terbanyak dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan 
Johar Baru. Jalan – jalan utama di Kecamatan Johar Baru merupakan lokasi yang sering 
dijadikan sebagai arena tawuran dibandingkan gang – gang tempat tinggal mereka. 

Lokasi-lokasi strategis, jalan lebih lebar yang selalu menjadi arena tawuran. Dari 
hasil pengamatan terlihat bahwa arena tawuran berada justru pada jalan-jalan utama 
yang cukup lebar dibandingkan gang-gang tempat tinggal mereka. Gang T adalah lokasi 
tawuran yang paling sering menjadi arena dan untuk tawuran-tawuran yang melibatkan 
banyak kelompok dan berlangsung cukup lama (dapat mencapai 2 – 3 jam). Tetapi 
lokasi-lokasi lain tidak kalah bahayanya. Sebagian besar arena tawuran berada di 
Kelurahan Kampung Rawa yang notabene juga memiliki kelompok nongkrong paling 
banyak dibandingkan dengan kelurahan lain. Menurut informasi seringkali tawuran 
terjadi berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam 1 hari. Hal inilah yang 
biasanya menyulitkan polisi untuk mengamankan lokasi dengan cepat.  
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Secara umum tawuran terjadi pada waktu malam hari sehabis mahgrib sampai 
dengan dini hari. Temuan menarik adalah tawuran seringkali terjadi justru pada bulan 
yang dipandang suci oleh sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu bulan puasa dan 
malam Idul Fitri. Bulan puasa menjadi bulan yang rentan tawuran karena selama masa 
ini pada malam hari setelah ibadah Teraweh, memang banyak sekali warga yang 
bekumpul di jalan-jalan, demikian pula pada malam Takbir sebelum Idul Fitri. Namun 
perlu ditegaskan disini bahwa bulan-puasa atau malam Takbir bukanlah sebab atau 
pemicu tawuran, namun sebagai kondisi struktural yang seringkali dijadikan ruang 
untuk tawuran. 

Ketika tawuran, peralatan atau senjata yang digunakan sangat beragam, mulai 
dari batu yang saling dilemparkan, pecahan botol, petasan sampai bom Molotov. 
Beberapa senjata memanfaatkan benda-benda yang dengan mudah diperoleh di sekitar 
tempat tinggal, seperti batu, pecahan botol, bambu, golok atau parang, lampu neon 
bekas. Untuk tawuran yang sudah bereskalasi menjadi besar, melibatkan banyak pihak 
dan dalam jangka waktu yang cukup lama, senjata yang digunakan mulai juga 
menggunakan senjata yang sangat beragam mulai dari petasan jang ywe, soda api, 
panah juruji sepeda sampai dengan bom molotov. Beberapa jenis senjata ini memang 
dibuat sendiri oleh para pelaku tawuran. Seperti panah jeruji sepeda, dibuat sendiri dan 
mencari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan Johar Baru. Sedangkan untuk 
pembuatan bom Molotov diakui oleh informan, mereka belajar dari salah seorang 
teman, seorang mahasiswa Jurusan Kimia. Sedangkan petasan besar (Jang ywe) 
merupakan senjata yang biasanya digunakan juga sebagai isyarat untuk tawuran oleh 
kelompok-kelompok nongkrong. Bila terdengar bunyi letusan petasan namun tidak 
terlihat pijarannya di langit (petasan di ledakan secara horizontal tidak vertikal) berarti 
ada tawuran, dan biasanya kelompok-kelompok nongkrong lain bisa saja terpancing 
untuk ikut serta. 

G.  Hasil dan Dampak Konflik 

Tawuran biasanya tidak berhenti jika tidak ada pihak yang secara tegas dan lebih 
kuat mampu menghentikan. Bagi kelompok-kelompok nongkrong, tawuran tidak akan 
berhenti sampai salah satu pihak terpukul mundur dari arena tawuran. Layaknya 
berperang setiap kelompok berusaha mempertahankan diri sekaligus berusaha 
menembus pertahanan lawan dengan membuat pihak lawan mundur baik dengan 
merusak atau bahkan membakar properti di wilayah lawan bahkan tidak jarang sampai 
jatuh korban. Oleh karena itu tawuran yang terjadi dapat dengan mudah berkembang 
dan bereskalasi menjadi tawuran yang lebih besar dan melibatkan aliansi-aliansi 
kelompok nongkrong atau pihak luar, karena bala bantuan terus menerus coba 
didatangkan untuk mempertahankan wilayah dengan semangat solidaritas kelompok. 
Seperti yang diungkapkan oleh berbagai informan isu mempertahankan wilayah dan 
solidaritas teman menjadi semangat untuk meneruskan tawuran. Selain itu tawuran baru 
berhenti ketika pihak kepolisian mengeluarkan gas air mata, atau ada tokoh yang 
dituakan dan dihormati meminta mereka menghentikan tawuran. Perempuan juga 
memiliki peran penting untuk menghentikan tawuran, terutama ketika salah seorang 
atau beberapa ibu sudah mulai masuk ke arena tawuran dan berusaha menghentikan 
tawuran. Sebagian besar anak-anak muda sangat menghormati “sosok ibu”, hal ini 
diakui oleh sebagian besar informan (pemuda), yang menempatkan ibu sebagai sosok 
yang penting dalam hidup mereka dan sangat mereka hormati. 
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Para pelaku tawuran juga mengungkapkan bahwa tawuran menghasilkan rasa 
puas, bangga ketika berhasil memukul mundur lawan. Ketika “menang”, tawuran juga 
menunjukkan kekuatan dan solidaritas kelompok. Mereka juga merasa bangga berhasil 
melindungi wilayahnya. Sedangkan bagi pihak yang “kalah”, maka tidak menutup 
kemungkinan untuk menggalang kekuatan untuk suatu waktu dapat melakukan balas 
dendam. Ketika hal ini terjadi maka konflik telah mengakar. Selain itu beberapa 
tawuran tentu menghasilkan uang baik secara langsung melalui rekayasa tawuran 
maupun tidak langsung melalui program-program bantuan selanjutnya yang biasanya 
mereka terima. Selama bertahun-tahun kondisi ini berlangsung di Kecamatan Johar 
Baru. 

Sebenarnya selain korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh tawuran ini, 
dampak sosial yang cukup signifikan adalah stigmatisasi terhadap warga Kecamatan 
Johar Baru khususnya terhadap anak-anak muda yang cenderung dipandang negatif dan 
merusak. Kondisi ini seringkali mempengaruhi reputasi mereka ketika mencari 
pekerjaan, dianggap pemuda bermasalah. Sebagian warga sendiri memandang mereka 
sebagai sumber masalah, pembuat onar. Ketidak-percayaan terhadap mereka juga 
semakin tinggi bahkan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Labelling atau cap ini 
terus menerus melekat membentuk lingkaran setan yang sulit diputus, meskipun ada 
upaya dari mereka sendiri untuk menghapusnya. Dampak sosial lain adalah pada 
generasi muda penerus, anak-anak usia SD - SMP di Kecamatan Johar Baru, sudah 
tersosialisasikan terlibat aktivitas kekerasan antar komunitas. Tawuran menjadi hal yang 
biasa mereka saksikan, bahkan terbentuk kelompok-kelompok nongkrong juga mulai 
muncul di kalangan anak-anak dengan kelompok usia lebih muda. 

H.  Pemicu Konflik  

Tawuran warga antar komunitas tidak terjadi begitu selalu ada hal yang menjadi 
pemicu. Tawuran yang seringkali terjadi di Kecamatan Johar Baru cenderung dipicu 
oleh percecokan dalam interaksi sehari-hari warga. Percecokan ini dapat berakar pada 
masalah-masalah yang lebih mendasar seperti perebutan sumber daya yang terbatas atau 
sejarah konflik sebelumnya tetapi seringkali pertikaian terjadi kadang tidak memiliki 
akar masalah sama sekali. Bahkan seringkali timbul dari persinggungan dalam interaksi 
sehari-hari warga khususnya dikalangan kelompok anak-anak muda, diawali dengan 
saling mengejek, salah paham, tersinggung, taruhan dalam pertandingan bola, masalah 
hubungan percintaan. Hal–hal yang menurut informan sendiri adalah masalah “sepele”. 
Pemicu lain yang juga penting adalah provokasi. Provokasi dilakukan baik oleh salah 
satu warga Kecamatan Johar sendiri atau juga warga luar. 

“…Contohnya, kita lagi duduk-duduk di depan bengkel, beberapa teman memang 
sedang kerja di bengkel tiba-tiba bisa ada yang teriakin kita dari jauh… mengejek 
kita, padahal kita sedang duduk-duduk saja.. kalau kita panas, kita balas… ya bisa 
tawuran” (informan R, Kel. Tanah Tinggi)  

Provokasi juga dapat dilakukan karena iseng untuk sengaja memancing tawuran, 
seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan: 

“Kalau mau mancing tawuran gampang,ini mau saya contohkan?saya tinggal 
berdiri saja di sini di tempat biasa kita tawuran, saya tinggal tepokin aja mereka 
tuh (sambil menunjuk ke kumpulan anak nongkrong di ujung gang lain di balik 
pagar besi)…ntar pasti mereka langsung berdiri..kalau kita datangin,(panas-
panasin)… ntar  kita tawuran deh…” (informan A,Kel. Johar Baru)   
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Selain itu, provokasi juga seringkali memiliki motivasi uang atau bermotif 
ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan di Kelurahan Kampung 
Rawa, Tanah Tinggi, Johar Baru bahwa adapula pula kasus tawuran yang dimulai dari 
seorang warga (terutama anak-anak) bahkan jika ditelusuri lebih dalam umumnya 
dibayar oleh pihak yang tidak diketahui untuk memancing tawuran melalui ejekan dan 
teriakan sehingga menimbulkan kemarahan kelompok nongkrong tertentu. Beberapa 
informan mengungkapkan bahwa provokasi tawuran juga bisa dilakukan untuk motif 
ekonomi, di salah satu kelurahan terdapat isu bahwa salah satu pemilik kos-kos an yang 
cukup besar, sebelum mendirikan kos-kos-annya sekarang ini sengaja membayar 
pemuda untuk tawuran agar harga tanah di tempat yang ia inginkan turun sehingga ia 
bisa membeli dan membangun kos-kos-an yang telah berdiri sampai sekarang. 

Satu kelompok nongkrong dapat menjadi lawan terus menerus kelompok lain 
biasanya karena sebelumnya sudah memiliki sejarah konflik. Artinya pernah terjadi 
percecokan antar (salah satu) anggota kelompok yang kemudian menjadi pemicu untuk 
tawuran. Walaupun tawuran selesai tetapi masalah dan dendam lebih lama hidup dan 
menetap menjadi konflik laten yang bila dipicu sedikit saja dengan mudah bisa menjadi 
konflik terbuka kembali. Tidak mengherankan jika tawuran sama seperti aturan minum 
obat yaitu 3 kali dalam sehari. 

Belakangan setelah stigma Kecamatan Johar Baru menjadi kampung tawuran 
melekat, tawuran justru menjadi komoditas yang menguntungkan setidaknya bagi anak-
anak muda pelaku tawuran. Tawuran mengundang banyak program-program bantuan 
pemerintah atau lembaga-lembaga lain masuk ke wilayah ini. Seminar-seminar dan 
pelatihan-pelatihan mendadak banyak ditujukan pada anak muda setempat yang 
sebagian besar memang pernah terlibat tawuran. Apalagi ketika di penghujung tahun 
anggaran, banyak program-program bantuan yang mereka terima untuk menghabiskan 
dana-dana yang tidak terserap oleh lembaga-lembaga pemerintah. Seperti yang 
diungkapkan salah satu informan: 

“Kalau seminar lagi sepi nih atau sudah lama nggak ada seminar… kita bisa buat 
tawuran, bisa janjian pakai sms… yuk tawuran, tapi jangan sampai ada korban 
ya… kalau sampai ada korban, biaya perawatan saweran…” (informan A, Kel. 
Johar Baru).   

Oleh karena itu secara umum tawuran telah berkembang menjadi masalah yang 
kompleks bagi warga Kecamatan Johar Baru. Pada titik ini, pertanyaan yang cukup 
penting adalah mengapa hal-hal yang mereka pandang sebagai perkara “sepele” bisa 
dengan mudah memicu tawuran, mengapa anak-anak muda atau kelompok-kelompok 
nongkrong sangat mudah terprovokasi melakukan tawuran dan mengapa anak-anak 
muda begitu rentan terhadap tawuran yang sebenarnya dapat sangat membahayakan 
keselamatan dirinya sendiri. 

 

   
Gambar:  kondisi pemukiman 
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Penyebab Konflik (kekerasan koleftif)  penyebab mustinya diletakkan 
sebelum “pemicu”. Kerentanan warga khususnya anak-anak muda di Kecamatan Johar 
Baru untuk melakukan tawuran tentu memiliki akar masalah. Tawuran tidak dapat 
dipandang sebagai sebab, lebih dari itu tawuran perlu dipandang sebagai akibat. 
Menghentikan tawuran terlihat lebih mudah daripada mencegahnya untuk tidak muncul 
kembali. Kekuatan aparat kepolisian, hukuman yang tegas dan kuat sebenarnya dapat 
dengan cepat menghentikan tawuran. Namun hal ini sulit menjamin bahwa tawuran 
tidak akan muncul kembali. Kajian tentang akar masalah tawuran perlu menjadi titik 
perhatian penting. Temuan akar masalah dapat membantu dalam perancangan model 
intervensi yang tepat dan sesuai. Beberapa akar masalah yang ditemukan dalam 
penelitian ini tidak terlepas dari faktor struktural dan kultural. 

Beberapa aspek yang secara struktural menjadi akar masalah adalah aspek 
spasial. Kondisi pemukiman yang padat, sempit, terbatasnya ruang gerak dan interaksi 
warga apalagi untuk anak-anak muda merupakan faktor yang disebut-sebut menjadi 
masalah utama kelompok-kelompok nongkrong ini.  

Kedua adalah aspek kelembagaan, organisasi pemuda seperti karang taruna 
ternyata belum mampu merangkul seluruh kalangan apalagi kepada mereka yang berada 
di  “bawah” dalam stratifikasi masyarakat setempat. Organisasi-organisasi kepemudaan 
cenderung menjadi “organisasi elit” bagi pemuda-pemuda yang berpendidikan. Ketiga 
adalah aspek akses terhadap sumber-sumber daya seperti pendidikan, lapangan 
pekerjaan, serta kapital. Sebagian besar anggota kelompok-kelompok nongkrong ini 
putus sekolah pada tingkat yang masih dasar seperti SD atau SMP. Alasan utama yang 
diungkapkan adalah ketidakmampuan untuk membayar, atau prestasi akademik yang 
tidak mendukung. Hal ini juga dapat terjadi karena terbatasnya akses kepada bantuan-
bantuan bimbingan belajar di luar sekolah, atau keterbatasan dukungan orang tua untuk 
pendidikan anak. Kondisi ini tentu saja membatasi akses mereka pada pekerjaan-
pekerjaan formal yang dipandang “layak “ oleh masyarakat umum 

I.  Rekonstruksi Budaya Kekerasan Komunitas Johar Baru 

1.  Upaya Diterima Komunitas Tawuran 

Secara sosiologis temuan kekerasan komunitas di Johar Baru sangat menarik, 
ternyata penyebab tawuran tidak diketahui penyebabnya. Tawuran adalah ekspresi 
kehidupan komunitas padat, kumuh, miskin, pengangguran dan keterbatasan spasial.  
Tawuran adalah bentuk penyaluran dari kehidupan sosial khususnya bagi kalangan 
pemuda. Tidak bekerja, putus sekolah, kebiasaan nongkrong sebagai kegiatan yang 
tidak produktif sangat kondusif terhadap kekerasan antar kelompok. Bersamaan dengan 
penelitian maka dilakukan intervensi melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Tahap 
awal para peneliti (sosiologi UI) melakukan berbagai pendekatan terhadap aparat 
pemerintah kecamatan, kelurahan), tokoh masyarakat (RT, RW), kelompok-kelompok 
sosial dan para aktor tawuran. Kesulitan utama adalah bagaimana tim peneliti dapat 
diterima di komunitas Johar Baru. Hal ini tidak mudah karena pada dasarnya mereka 
sudah sering menerima berbagai program-program baik dari pemerintah maupun pihak 
lain di masyarakat. Mulai dari kegiatan seminar, outbound ke luar kota, berbagai 
pelatihan keterampilan sudah diikuti, namun kondisi sosial masyarakat khususnya 
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tawuran tidak berubah. Kelompok pemuda (aktor tawuran) sendiri sudah pintar memilih 
kegiatan mana yang menguntungkan meskipun tawuran tetap berjalan seperti biasanya.  

Kecurigaan terhadap orang luar (out-group) kental dalam diri mereka bahkan 
terhadap tokoh-tokoh masyarakat setempat. Setelah melakukan berbagai pendekatan 
akhirnya sepakat untuk memahami kehidupan sehari-hari warga dengan tinggal bersama 
di daerah tersebut. Beberapa peneliti bergabung, ikut nongkrong bersama, kenal, 
bergaul mengikuti irama kehidupan malam yang biasa dilewati kelompok-kelompok 
pemuda. Secara kelembagaan di tingkat UI kami bekerja sama dengan mahasiswa dari 
Fakultas Geografi yang awalnya membantu kegiatan penelitian. Kemudian bekerjasama 
dengan kelompok seni yang tergabung dalam JAM (Jakarta Art Movement) yang terdiri 
dari para kurator, perupa, arsitek, pelukis dsb. Berjejaring dengan LPMJ (Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat  Jakarta), serta pelatih musik melalui salah seorang peneliti 
dan ketua tim pengabdian masyarakat Prof. Paulus Wirutomo yang memang bertempat 
tinggal di Kelurahan tanah Tinggi, Johar Baru. Proses berkegiatan bersama menjadi 
ujung tombak kegiatan pengabdian yang bertumpu pada kebutuhan kelompok  anak-
anak muda. 

Penerimaan sosial terhadap tim pengabdian masyarakat diperlukan waktu yang 
cukup lama sekitar 4 sampai 6 bulan. Namun setelah tahap awal terlalui tim berusaha 
menjadi bagian dari komunitas mereka. Ternyata dibalik kekerasan kolektif, para aktor 
tawuran memiliki potensi yang cukup besar di bidang seni (seni suara dan seni gerak). 
Nilai kedisiplinan masih jauh dari harapan namun sudah mulai dapat diterapkan 
membiasakan diri dengan daftar kehadiran saah satu yang tampak kecil namun sangat 
berarti. Keikut sertaan kelompok-kelompok yang masih sulit berbaur untuk melakukan 
kegiatan bersama merupakan tantangan tersendiri. Membuat mereka tidak tereksklusi 
dari masyarakat Jakarta menjadi tantangan mencapai Visi pengabdian masyarakat yaitu 
mengubah kampung Tawuran menjadi kampung Pendidikan. Untuk membuat kelompok 
pemuda Johar Baru bisa “ada”, produktif dan memiliki citra positif hanya dapat 
dilakukan oleh mereka sendiri. 

2.  Sekolah Komunitas Johar Baru 

Sekolah komunitas adalah kegiatan bersama yang dilakukan dalam pengabdian 
masyarakat sesuai dengan keinginan kelompok pemuda. Sekolah dilakukan diruang 
terbuka di gang buntu, sekolah komunitas informal. Tujuan utama adalah keinginan 
kelompok pemuda untuk dapat mengikuti ujian memperoleh ijazah resmi (kejar paket 
ABC). Kemudian sekolah ini berkembang menjadi wadah peserta sekolah menyalurkan 
bakat-bakat pemuda terhadap kesenian. Kegiatan sekolah ini dapat bertahan atas 
komitmen sosial antara tim pengabdian masyarakat dan kelompok pemuda Johar Baru. 

Dalam perspektif Pembangunan Kualitas Kehidupan Sosial Budaya, partisipasi 
masyarakat bukan sekedar alat atau cara, tetapi tujuan, karena melalui keikutsertaan 
warga yang aktif dan kreatif  dalam Pembangunan, hakikat manusia sebagai mahluk 
yang memiliki aspirasi, harga diri dan kebebasan (freedom) diwujudkan dan sekaligus 
ditingkatkan mutunya. Dengan kata lain penekanan PKKSB adalah pemerataan sumber-
sumber ekonomi, sarana fisik dan hak-hak manusia yang paling dasar bagi semua warga 
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negara, inilah yang disebut sebagai ”inklusi sosial15” (lihat: Conyers 1982, Midgley 
1995, Haralambos 2008, h.212-277)16.  

JB adalah pemuda salah satu RW yang selalu ikut tawuran. Tapi berdasarkan 
penuturannya kalo memang bisa dia sudah bosan tawuran. Pemuda JB ini sangat 
suka dengan musik, sampai-sampai mereka ingin mengadakan konser reggae 
persahabatn dengan seluruh warga kecamatan johar. Namun niat baiknya 
dihalangi oleh ketua RW setempat karena kekhawatirannya akan terjadi tawuran 
saat konser. JB beserta pemuda lainnya sangat kecewa namun tidak menyerah, 
akhirnya konser musik sukses diadakan di GOR Johar Baru dan tidak berujung 
tawuran (Laporan hasil observasi Amri dan Budi, 15 Agustus 2012) 

Pada hakekatnya dalam mengkonstruksikan kembali kualitas kehidupan sosial 
kelompok pemuda tawuran adalah membuka saluran akses yang selama ini 
mengeksklusikan mereka. Kegiatan tawuran merupakan cara mereka mengekspresikan 
ketidak beradaan kelompok pemuda, perlu disalurkan melalui ekspresi positif sebagai 
identitas warga kota yang baik (good society). Kegiatan berkesenian ternyata mampu 
menyentuh “keras”nya kehidupan di lingkungan komunitas miskin dan padat. Ruang- 
ruang sosial dapat dijadikan saluran diantara ruang fisik yang tidak memadai dan jauh 
dari standar layak sebagai mahluk sosial. Budaya kekerasan yang selama ini terpupuk 
subur lambat laun perlu diubah menjadi budaya non-kekerasan yang produktif. 
Memperluas wawasan, membuka diri, berkesenian yang mampu menghadirkan mereka 
di luar komunitasnya. Belajar berkompetisi secara sehat melalui berbagai media sosial, 
berelasi dengan komunitas lain, membuka jendela hati mereka. Hal ini terbukti dengan 
berbagai liputan media massa yang mampu mengubah citra mereka sebagai komunitas 
tawuran (Kompas Minggu, 5 Mei 2013).  

 

                                                 
15 Social inclusion adalah: “Kesempatan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi di dalam 

kehidupan sosialnya sebagai warga masyarakat, bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi semua 
hak-hak dasarpendidikan, kesehatan, politik, melaksanakan ibadah, menikmati waktu luang, 
berekspresi diri dsb.)”. Jadi tujuan Pembangunan Sosial bukan sekedar menghilangkan kemiskinan 
dalam arti sempit (rendahnya penghasilan atau tidak terpenuhinya kebutuhan fisik minimum), tetapi 
lebih luas dan komprehensif yaitu  menciptakan “social inclusion”. 

16 Laporan Sementara Penelitian Tawuran Johar Baru 
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Bagi kelompok pemuda berada di tengah-tengah komunitas di luar Johar Baru 
memberi nafas segar yang mampu memberi ruang ke arah yang lebih eksklusif. Saati ini 
kegiatan pengabdian berupaya terus memberikan motivasi, mediasi ke dunia yang lebih 
luas. Kepercayaan diri diharapkan mampu membuka wawasan, kesadaran akan 
kebutuhan saling peduli, saling berbagi, berkemampuan yang tidak berbeda dengan 
komunitas lain.  

Penyaluran sosial di ruang spasial dilakukan melalui stencil art dibawah 
pendamping yang memiliki kompetensi di bidang seni. Seperti layaknya warga 
komunitas dari berbagai latar belakang yang berbeda memiliki berbagai potensi seni 
yang berbeda. Seni lukis, seni suara, seni gerak saat ini menjadi bagian dari kegiatan 
rutin disamping kegiatan pendidikan untuk kejar paket agar mampu diakui dengan 
memiliki ijazah resmi. 

 

     
 

J.  Penutup  

Pencapaian Visi mewujudkan komunitas pendidikan masih jauh namun 
prosesual kegiatan seni mereka mampu menempatkan keberadaan mereka di komunitas 
yang lebih luas. Diperlukan kondisi sosial yang kondusif dalam proses perubahan 
perilaku sosial warga aktor tawuran, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan 
kreatif, produktif, dan meningkatkan potensi seni yang mereka miliki, serta memberi 
ruang agar mereka mampu mengakses fasilitas publik kota. Selama ini penyebab 
tawuran disebabkan hal-hal “sepele” namun mampu menyembunyikan potensi sosial 
positif kelompok pemuda sebagai akibat proses eksklusi sosial pembangunan. 
Pembangunan komunitas harus mampu mewujudkan inklusi sosial agar kualitas 
kehidupan sosial kelompok- kelompok di komunitas dapat berkelanjutan. Jalan masih 
panjang bagi komunitas Johar Baru, belum semua kelompok nongkrong dapat tersentuh 
tetapi upaya menciptakan ruang sosial positif ditengah keterbatasan ruang spasial harus 
mampu mewujudkan identitas sosial mereka sebagai warga kota yang baik (good urban 
society). 
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