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BAB III 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

 Di dalam bab III ini, peneliti akan akan memaparkan hasil temuan yang 

peneliti dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan. Temuan ini 

selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui alasan utama dan strategi sapa yang digunakan oleh Komunitas Taboo 

dalam memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu di 

Dago Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat serta  

hambatan yang dialami oleh Komunitas Taboo. 

 Komunitas Taboo di dalam penelitian ini merupakan sebuah komunitas 

kesenian di Dago Pojok, yang digagas oleh Rahmat Jabaril yang bergerak untuk 

mempengaruhi dan memobilisasi massa dengan menggunakan kesenian sebagai 

media penjembatan antara komunitas dan masyarakat yang masih kental dengan 

budaya sekitarnya dan mengusung pendidikan sebagai alasan utama pergerakan 

mereka. 

Kelurahan Dago merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Bandung, 

Jawa Barat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, dikarenakan kebanyakan 

warganya hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar saja. Komunitas 

Taboo melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) membuka kelas 

persamaan mulai SD, SMP, dan SMA dan sederajat yang bertujuan untuk 
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membantu masyarakat kurang mampu di Kota Bandung yang menginginkan 

memiliki ijazah formal sampai dengan SMA. 

 

3.1. Strategi Komunitas Taboo untuk Memperjuangkan Pendidikan 

Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Dago Pojok, Kelurahan 

Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat 

  Komunitas Kesenian Taboo merupakan sebuah organisasi sukarela yang 

berdomisilikan di Dago Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, 

Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 2003 oleh Rahmat Jabaril, hal ini di 

katakana dalam wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril sebagai berikut 

“…jadi kita awal mulanya berdiri pada tahun 2003, waktu itu saya kan 
masih aktip di organisasi Gerbong Bawah Tanah dan memang masih 
melang – lang buana sebagai pelukis lepas ya, yang masih sering nomaden 
dan kemana – kemana. Nah saya asli sunda terus saya lihat kok makin 
tinggi juga itu biaya pendidikan akhirnya saya masuk ke Dago buat bikin 
ini Komunitas Taboo…”17 

 

Gerakan yang dilakukan oleh Kesenian Taboo adalah memperjuangkan 

pendidikan gratis bagi masyarakat, khususnnya masyarakat yang ada di Dago 

Pojok. Lahirnya komunitas ini salah satunya dipengaruhi oleh mulai 

meningkatnya biaya pendidikan, hal ini dikatakan juga oleh Rahmat Jabaril: 

“…jadi gini, sekarang kalau saya lihat kan kapitalisme itu udah gila, segala 
segi bisa jadi duit, nah saya kalau ngomong ini namanya kapitalisme 
mutakhir, semua di kerjain dan di komersilkan, terus peranan pemerintah 

                                                           
17

 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
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juga semakin berkurang malah kalau saya lihat cenderung sedikit, makin 
naik juga biaya sekolah, makin mahal juga biaya pendidikan, terus mereka 
di seragamkan dengan harus belajar di ruangan, di gedung mewah atau 
bagus ya saya lihat eee… di Bandung, akhirnya saya ada ide untuk buat ini 
komunitas Taboo di Dago Pojok ini Mo…” 

18 

Strategi yang digunakan oleh Rahmat Jabaril pada tahun 2003 tidak 

langsung membuka sekolah kejar paket secara formal, mainkan dengan membuat 

kampung kreatif sebagai wadah besar dalam gerakan yang dia lakukan, di dalam 

kampung kreatif yang berada di Dago Pojok, Kelurahan Dago ini Rahmat Jabaril 

mulai membuat kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan massa dan 

dukungan, hal ini dijelaskan oleh Rahmat Jabaril sebagai berikut: 

“…jadi awal mula saya bikin dulu kampung kratif disini, ya tujuannya 
untuk meminta dukungan dari warga dan saya memang melihat di Dago 
Pojok ini memiliki eee kompetisi? Eh kompeten! Karena memang disini 
masih banyak budaya lokal dan kuat, selain itu disini juga banyak banget 
anak muda yang nganggur enggak tau mereka harus ngapain, nah yaudah 
akhirnya saya semakin yakin untuk membuat dulu kampung kreatif disini 
sebagai wadah besarnya ya…”19 

 

Hal tersebut akan peneliti jelaskan lebih lanjut mengenai metode – metode 

yang di gunakan oleh Komunitas Taboo dalam memperjuangkan sekolah gratis di 

Dago Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.  

 

3.1.1. Membuat Kampung Kreatif 

                                                           
18

 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
19

 Wawacara peneliti dengan Rahmat Jabaril  
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Dago Pojok atau Kelurahan Dago adalah daerah di Kecamatan Coblong 

yang memiliki wilayah cukup besar, dengan memiliki 75 Rukun Warga (RW) dan 

464 Rukun Tetangga (RT),  di temukan data oleh peneliti dengan wawancara 

dengan pihak Kelurahan Dago sebagai berikut 

“…kita memang memiliki wilayah yang cukup luas mas, dengan 
banyaknya jumlah warga yang tinggal disini mas…”20 

 

Gambar III.1. 

Kampung Kreatif di Dago Pojok 

 

Sumber : Dokumentasi Komunitas Taboo (2014) 

 

Seperti wawancara peneliti sebelumnya dengan Rahmat Jabaril mengenai 

pembuatan Kampung Kreatif sebagai wadah dalam gerakan yang dilakukan oleh 

Rahmat Jabaril, membuat Kampung Kreatif adalah cikal bakal dari terbentuknya 

                                                           
20

 Wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan 
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gerakan untuk memperjuangkan pendidikan gratis. Kampung Kreatif dibuat pada 

tahun 2003 yang pada awal mula bergerak di dalam bidang kesenian yang 

dibentuk oleh aktivis-aktivis kesenian yang ada di Bandung. Seperti yang 

diungkapkan Rahmat Jabaril kepada peneliti dalam wawancara : 

“… Saya pertama kali mendirikan komunitas ini tahun 2003 melihat dari 
kondisi memang saya orang sunda asli dan selain itu saya juga merasa 
sedih dengan mulai terkikisnya budaya dan kesenian daerah asli sini 
dengan masuknya pemodal dan mendirikan bangunan – bangunan seperti 
hotel dan café disini, selain itu juga sudah mulai banyaknya warga asli sini 
yang pindah karena tanahnya di beli oleh pemodal ini…”21 

 

 Robert Putnam berpendapat jika organisasi sukarela merupakan 

sebuah kelompok organisasi yang didalamnya kita dapat belajar untuk 

mengembangkan sikap demokratis yang mengajarkan keterampilan berdemokrasi 

dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Komunitas Taboo merupakan sebuah 

organisasi sukarela yang melakukan sebuah gerakan yang memperjuangkan 

pendidikan gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu di Dago Pojok, Kelurahan 

Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat.  

Seiring berkembangnya zaman, maka tidak hanya kegiatan yang 

berhubungan dengan kesenian saja yang diadakan di dalam Kampung Kreatif. 

Namun, mulai diadakan diskusi-diskusi yang mengangkat tema seputar isu-isu 

atau permasalahan yang ada di masyarakat saat itu dan juga diskusi-diskusi 

mengenai pengetahuan lainnya, seperti sejarah-sejarah mengenai politik di 

Indonesia hingga masalah agama. Forum diskusi ini semakin berkembang pesat 

                                                           
21

 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
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semenjak tahun 2005. Hingga akhirnya, di tahun 2007 tercetuslah ide untuk 

membuat sekolah gratis dengan dasar melihat kenyataan di sekitar mengenai 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kelurahan Dago. Hal ini 

diungkapkan Rahmat Jabaril melalui wawancaranya dengan peneliti : 

“…Pada 2007 awal saya melihat semakin bertambah banyak eee… itu 
jumlah siswa putus sekolah di dago pojok ini, selain dikarenakan kondisi 
ekonomi juga kondisi budaya yang lebih mengedepankan bekerja dari 
pada sekolah, nah selain itu warga dan ibu – ibu pkk mengusulkan 
mengapa tidak membuka sekolah saja, tapi waktu itu kan saya belum tahu 
mengenai cara untuk mendirikan sekolah…”22 

 

Kampung Kreatif adalah tempat berkumpulnya Komunitas Taboo untuk 

menyalurkan ekspresinya di dalam seni hingga untuk bertukar pikiran dan saling 

jajak pendapat. Individu-individu yang tergabung di dalam Komunitas Taboo 

merupakan individu-individu yang intelek dan penuh integritas yang kemudian 

bergerak dengan didasari dengan rasa miris dengan melihat keadaan kenyataan di 

sekitar mereka dalam hal pendidikan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk 

membuat perjuangan pendidikan gratis bagi masyarakat di sekitar mereka. 

Gambar III.2. 

Kegiatan Belajar di Kampung Kreatif 

                                                           
22

 Wawancara dengan Rahmat Jabaril, pukul 03.00-03.30, Selasa, 12 Desember 2014. 
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Sumber : Dokumentasi Komunitas Taboo (2014) 

 

Perjuangan yang dilakukan oleh Komunitas Taboo untuk memperjuangkan 

pendidikan gratis dicetuskan oleh Rahmat Jabaril yang merupakan stakeholder 

dari Komunitas Taboo, yang secara kolektif mengumpulkan kekuatan untuk 

menghimpun orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. 

Mereka adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi untuk melakukan 

sebuah perubahan di dalam bidang pendidikan dan bergerak secara organisir 

untuk membuat perubahan di dalam masyarakat. 

Negara tidak bisa disalahkan sepenuhnya mengenai tingkat rendahnya 

pendidikan masyarakat yang ada di Kelurahan Dago, karena pada dasarnya 

Negara tidak bisa bekerja sendiri untuk membuat sebuah perubahan sosial yang 

menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Sehingga disini, dengan adanya 

Komunitas Taboo yang membuat sekolah gratis bagi masyarakat di Kelurahan 
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Dago merupakan bentuk ketelibatan dari masyarakat untuk menciptakan keadaan 

yang lebih baik. 

Seperti yang dinyatakan Soeharko (2006), bahwa gerakan sosial diawali 

dengan adanya latar belakang yang memicu terjadinya gerakan tersebut. Faktor-

faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya gerakan sosial bisa diawali dengan 

adanya rasa ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap suatu kebijakan 

yang dirumuskan oleh negara. Rasa ketidakpuasan dan kekecewaan mampu 

mengarahkan masyarakat untuk melakukan gerakan sosial, dimana bertujuan 

untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Kesempatan politik yang 

dimiliki oleh masyarakat dapat menjadi acuan atas terjadinya gerakan sosial. 

Selalu ada pemicu yang melatar belakangi terjadinya sebuah gerakan. 

Dalam hal ini, gerakan sosial yang dilakukan oleh Komunitas Taboo untuk 

memperjuangkan pendidikan gratis dilator belakangi karena kenyataan mengenai 

tingkat pendidikan yang rendah serta masyarakat Kelurahan Dago yang mayoritas 

tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang di atas SD 

(Sekolah Dasar), dan juga oleh dorongan dari wara sekitar yang mendukung 

keberadaan Kampung Kreatif,  hal ini di jelaskan dalam wawancara peneliti 

dengan warga yang berada di kisaran basecamp dari Komunitas Taboo ini: 

“…jadi memang itu komunitas udah lama cup, mulai 2003 ya cumanwaktu 
itu enggak tahu saya cup mereka ngapain kok ngelukis aja kerjaannya, tapi 
disitu banyak bule lho cup, terus mereka juga ngajarin bahasa inggris 
selama berjalan waktu ada kasih les sekolah juga, akhirnya saya sama 
pihak ibu pkk ya waktu itu cup ngomong aja iseng kenapa A‟ kok enggak 
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bikin sekolah aja, tapi gratis A‟ lumayan kalau bisa anak saya ikut, gitu 
cup… heheh…”23 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Rahmat Jabaril dalam wawancaranya 

kepada peneliti mengenai kondisi pendidikan di Dago Pojok sebagai berikut: 

“…jadi kita lihatnya kan memang banyak anak yang berlatar belakang 
pendidikan sampe SD aja disini Mo, selain itu juga mereka akhirnya jadi 
ikutan geng motor atau jadi kuli serabutan kasihan kan kalau mereka 
punya ijazah lebih tinggi mungkin bisa dapet pekerjaan lebih layak lagi, 
nah selain itu juga Ibu – Ibu PKK juga mendukung untuk membuka 
sekolah gratis, akhirnya ya saya buat sekolah gratis ini Mo…”24 

 

Untuk melihat bagaimana rentetan dari proses terbentuknya gerakan sosial 

yang dilakukan oleh Komunitas Taboo dalam memperjuangkan pendidikan gratis 

di Kelurahan Taboo, maka kita dapat mengidentifikasinya dengan tahap-tahap 

gerakan sosial menurut Baldrige yang dikutip Soenyono antara lain25 : 

 Tahap pertama: Premovement Stage (tahap pra-gerakan), dalam tahap ini 

dimana gerakan sosial akan muncul secara perlahan dengan berbagai 

cobaan akan didapatkan pada tahap ini. Setelah ide untuk membuat 

sekolah gratis tercetus, maka mulai dikumpulkanlah hal-hal penting yang 

diperlukan untuk mendirikan sekolah gratis bagi masyarakat. Tetapi, untuk 

mewujudkan sekolah ini bukanlah hal yang mudah. Ada saja hambatan 

yang bermunculan, seperti sulitnya Komunitas Taboo ketika berurusan 

                                                           
23

 Wawancara peneliti dengan Ibu Nurul, anggota PKK  
24

 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
25 Soenyono. 2005. Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspekstif. 
Surabaya: Yayasan Kampusina. Halaman 73-75. 
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dengan birokrasi untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk 

mendirikan sekolah gratis dan hambatan-hambatan lain seperti hadirnya 

tanggapan negatif dari masyarakat mengenai kehadiran sekolah ini 

nantinya. Karena ketika diskusi seringkali mengangkat tema sejarah yang 

berhubungan dengan politik di Indonesia, seperti PKI dan lainnya. Hal ini 

di jelaskan juga oleh Rahmat Jabaril dalam wawancaranya dengan peneiliti 

sebagai berikut: 

“…Dulu waktu kita datang pada waktu 2003 sampai dengan 2005 selalu 
ada saja komflik yang memang kelihatan sekali dulu rekayasa dengan 
fitnah – fitnah yang mengatakan saya ini antek PKI karena tidak pernah ke 
masjid untuk mengikuti sembayang, ga pernah ikut acara pengajian. Nah 
sedangkan pengajian disini itu memang kan bikinan dari beberapa orang 
yang punya kepentingan politik mas, kaya orang partai gitu mas. Selain itu 
juga dari pihak birokrasi pemerintah waktu saya ya mau bikin sekolah 
gratis ini mas, ampun deh di belit – belit. Adaaa aja alasannya…” 26 
 
Dalam hal ini kendala – kendala yang terjadi dalam pembangunan 

Kampung Kreatif di karenakan di Kelurahan Dago merupakan wilayah 

beberapa Partai Politik pada tahun 2003, seperti PKS yang dimana dalam 

munculnya Kampung Kreatif ini dirasakan mengancam dari jumlah kader 

yang berada di daerah Dago Pojok, sehingga mereka memang terkesan 

sengaja membuat konflik yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan 

dari Komunitas Taboo dalam wadahnya Kampung Kreatif. 

  Tahap kedua: Awakening Stage (tahap membangun kesadaran), dalam 

tahap ini terdapat dua faktor yang mampu membangun kesadaran untuk 

melakukan gerakan sosial, Pertama, dibutuhkan pemimpin yang 

                                                           
26

 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
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karismatik guna memberikan motivasi, spirit dan keberanian agar mampu 

mengubah individu yang pada awalnya mengalami tekanan dan pada 

akhirnya bergabung pada suatu gerakan sosial. Disinilah sosok Rahmat 

Jabaril memainkan perannya. Rahmat Jabaril menghimpun dan 

mengimpulkan orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang 

sama untuk memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat. Hal ini di 

temui oleh peneliti depngan wawancara kepada staff pengajar dan anggota 

dari komunitas Taboo yang memegang jabatan sebagai ketua bagian 

diskusi sebagai berikut: 

“…jadi memang saya melihat mas kondisi pendidikan dewasa ini kan 
makin mahal, biaya kuliah saya aja juga naik semester ini, nah sebelum itu 
saya juga saya melihat ini Kang Rahmat Jabaril memiliki pemikiran yang 
sama dengan saya dan memang saya tertarik dalam dunia pendidikan yang 
mengenai belajar itu enggak harus mahal dan memang bisa dimana saja 
jadi setelah awalnya dulu saya cuma di ajak oleh senior saya untuk ikut – 
ikutan dalam komunitas ini setalah saya melihat dari Kang Rahmat Jabaril 
yang punya pemikiran sama seperti saya mengenai dunia pendidikan 
akhirya saya memutuskan untuk aktif penuh dalam kegiatan Komunitas 
Taboo ini mas..” 27 
 
Hal serupa juga di katakana oleh Rahmat jabaril ketika wawancara dengan 

peneliti yang membahas mengenai kegiatan diskusi sebagai berikut: 

 
“…jadi saya memang tetap akan memantau berjalannya diskusi di 
Komunitas Taboo, dulu selalu saya sebagai pemateri, tapi sekarang kan 
sudah ada Eko, jadi kadang aja saya ikut untuk mengisi atau sebatas 
moderator aja Mo…”28 
 
Kedua, dibutuhkan upaya “resosialisasi” dimana usaha untuk mengangkat 

kepercayaan diri dari kelompok tertindas agar kembali mampu percaya 

                                                           
27

 Wawancara peneliti dengan Agung Eko ketua bidang diskusi 
28

 Wawancara dengan Rahmat Jabaril 
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dan mengharagai kekuatan sendiri serta membuang pandangan negatif 

yang selama ini melekat tentang anggapan bahwa mereka adalah 

kelompok rendahan, tidak berguna dan pandangang negatif lainnya agar 

kedepannya diharapkan mereka mampu untuk berani dalam melakukan 

gerakan sosial. Walaupun Komunitas Taboo ini berangkat dari para aktivis 

kesenian, mereka merupakan orang-orang yang intelek dan memiliki 

intensitas yang tinggi untuk membuka forum diskusi bertukar pikiran, 

jajak pendapat dan saling berbagi wawasan. Meskipun seringkali 

masyarakat menganggap remeh usahan mereka, tetapi komunitas ini tetap 

teguh memperjuangkan tujuan mereka. Hal ini juga berkoorelasi dengan 

wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Rahmat jabaril:  

“…jadi anggota kita memang ada beberapa akademisi seperti dosen sama 
mahasiswa dari ITB, UNPAD, sama beberapa dari Universitas swasta 
disini, ada juga dari Gerbong Bawah tanah yang berupa aktifis 
kesenian…” 29 
 
hal ini menjelaskan koorelasi antara teori yang dikemukakan oleh Baldrige 

yang dikutip Soenyono mengenai Awakening Stage (tahap membangun 

kesadaran). 

 Tahap ketiga: Movement Building Stage (tahap membangun gerakan), 

dalam tahap ini guna membangun gerakan sangat dibutuhkan suatu 

organisasi yang memiliki idieologi dan dibangunnya rasa kepercayaan 

didalam organisasi tersebut. Maka dari itu, Komunitas Taboo kemudian 

membuat organisasi ini bukan hanya semata-mata sebagai wadah 

perkumpulan dari aktivis seni dan melakukan kegiatan yang berbau seni 
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 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
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saja, melainkan dengan di berikan materi – materi yang berisi tentang 

sejarah Indonesia, mengenai pendidikan, dan perpolitikan di Indonesia 

dengan jembatan forum – forum diskusi di internal kelompok Taboo yang 

dimana Rahmat Jabaril memainkan pernan juga di dalamnya dengan 

memberikan hegemoni dan pengaruh mengenai pentingnya 

mempertahankan Komunitas Taboo dijelaskan  juga oleh Agung Eko 

sebagai ketua bidang diskusi dengan peneliti sebagai berikut: 

“…jadi memang kalau ada anggota baru atau anak – anak yang baru 
pertama ikut kelompok diskusi kita selalu Kang Rahmat yang mengisi dan 
memberikan materi mas, baru kalau sudah berjalan saya sebagai ketua 
bidang masuk mengisi, tapi tetap di bawah pengawasan senior kita Kang 
Rahmat lho mas, hehe…”30 
 
 Setelah dengan di adakan kegiatan diskusi dan perekrutan anggota 

ditetapkanlah visi misi dan dibuat landasan hukum dari organisasi ini agar 

dapat terorganisir dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dan disepakati bersama yang baru dilakukan oleh Komunitas Taboo pada 

tahun 2007 dikarenakan pada tahun sebelumnya memang sedang dalam 

tahap pengaturan pondasi dan struktur dari organisasi Komunitas Taboo, 

hal ini dijelaskan oleh Rahmat Jabaril dalam wawanacara dengan peneliti 

sebagai berikut: 

“…jadi kita buat legalitas itu berupa  akta notaris baru tahun 2007, nah 
waktu itu memang rencana mau membuat karena kita sudah berjalan 
dengan konstan di organisasi kita baik kegiatan – kegiatan kita yang 
memang sudah berjalan dan lagi rencana untuk memberikan anggota saya 
dan komunitas ini landasan hukun yang kuat dan jelas serta untuk 
mengembangkan lagi…”31 
 

                                                           
30

 Wawancara peneliti dengan Agung Eko ketua bidang diskusi 
31
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 Tahap keempat: Influence stage (tahap mempengaruhi kelompok sasaran), 

dalam tahap ini gerakan sudah siap untuk aktif dalam lingkungan 

masyarakat, anggota gerakan sudah memiliki kesadaran untuk terbangun 

serta mencoba mempengaruhi masyarakat agar mendapat dukungan yang 

besar, disini keberadaan Komunitas Taboo dan Kampung Kreatif sudah 

berada di tengah – tengah masyarakat dan orang tua  dari anak yang telah 

mengikuti kegiatan diskusi dan sekolah gratis seperti di katakan oleh 

Rahmat Jabaril dalam wawancaranya dengan peneliti: 

“…waktu itu 2007 kalau saya bilang emang lagi emas posisi kita dan kuat, 
karena anggota organisasi juga sudah siap dan satu ideolohi, selain itu juga 
kita sudah ada ada kerjasama dengan beberapa organisasi lain yang 
memiliki paham sama dengan kita, seperti AJI sama WALHI…”32 
 
Setelah terbangun ideologi dan kepercayaan diri dari para anggota 

komunitas, maka selanjutnya mereka akan melakukan pendekatan pada 

masyarakat agar mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan 

pendidikan gratis melalui sekolah gratis yang mereka dirikan sebagai jalur 

utama mereka.  

“…masyakat kaya Ibu – Ibu PKK juga mendukung untuk membuat 
sekolah gratis karena memang mereka disini membutuhkan akan hal itu, 
selain itu  juga kan gratis, pasti mereka dukunglah masyarakat sini…” 33 
 

Hal serupa juga di katakana oleh salah seorang anggota Ibu – Ibu 

PKK sewaktu peneliti mengadakan wawancara hal tersebut dikatakan 

sebagai berikut: 

                                                           
32
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“…ya kalau bisa bikin sekolah pormal gratis dapet ijazah kitapasti dukung 
lah cup, enggak jauh tempatnya juga, selain itu pasti warga yang lain juga 
dukung kok cup, kenapa enggak?...”34 
 
Setelah melalui tahapan ini Komuitas Taboo melakukan gerakan ke 

pemerintahan atau dinas terkait yaitu dinas pendidikan guna mengusulkan 

kegiatan sekolah gratis yang akan di lakukan Komunitas Taboo dalam 

lingkup kegiatan Kampung Kreatif, hal ini di ceritakan oleh Rahmat 

Jabaril pada awal akan mendirikan sekolah gratis untuk warga sekitaran 

Dago Pojok sebagai berikut: 

“…jadi setelah saya dapat dukungan saya ke dinas pendidikan untuk 
konfirmasi mengenai ide dan gagasan saya, eh dinas pendidikan merespon 
tapi ya tau lah birokrasi pasti dipersulit dan hanya di berikan form 
mengenai alur membuat pendidikan formal…”35 
  Tahap terakhir: Outcome (pencapaian hasil), dalam tahap ini gerakan 

dikatakan berhasil apabila gerakan tersebut mampu mempengaruhi 

kebijakan yang selama ini diperjuangkan serta mampu memberi 

perlawanan yang besar bagi pemegang kekuasaan sehingga kebijakan yang 

dikeluarkan sesuai dengan tuntutan dari organisasi gerakan sosial yang 

melakukan perlawanan, hal ini di ceritakan oleh Rahmat Jabaril kepada 

peneliti sebagai berikut: 

“…jadi setelah istri saya balik bawa form isinya sekolah formal saya kan 
kaget, kok gini? Akhirnya saya putusin buat saya yang kesana sama temen 
– temen AJI sama WALHI dan temen – temen Komunitas Taboo sama eh, 
itu Gerbong Bawah Tanah kenapa saya ajak mereka ya tujuannya selain 
untuk memberikan getakan sama mereka saya juga akan membuat masalah 
ini besar kalau saya di persulit, saya pasti bakal aksi lah eh ternyata 
langsung di bantu, dan di permudah karena saya pake model preman gini, 

                                                           
34

 Wawancara peneliti dengan Ibu – Ibu anggota PKK 
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hehe. Dan untungnya lagi kok pas waktu itu saya barusan aja buat akta 
notaris pendirian Komunitas Taboo…”36 
 

Pada akhirnya, setelah melaui tahapan yang di lakukan oleh 

Komunitas Taboo agar dapat terwujudnya keinginan untuk melakukan 

perlawanan dan memberikan pengaruh kepada masyarakat sekitar lokasi 

dari Komunitas Taboo ini yaitu di Kelurahan Dago terwujudlah keinginan 

Komunitas Taboo dalam memperjuangkan pendidikan gratis dengan 

berdirinya sekolah gratis dengan nama PKBM Taboo di Kelurahan Dago, 

selain itu dengan terwujudnya sekolah gratis ini Komunitas Taboo juga 

semakin menancapkan taringnya di pemerintahan Kota Bandung serta 

akan semakin mudah dalam menghimpun massa.  

 Setelah melalui tahapan diatas peneliti akan menjabarkan secara 

detail mengenai tahapan – tahapan yang menjadi focus utama Komunitas 

Taboo untuk memperjuangkan pendidikan gratis di Kelurahan Dago, 

Kecamatan Coblong, Kota Bandung. 

  

3.1.2. Memperkuat Hubungan dengan Organisasi Lain dan Tetap 

Mempertahankan ke Eksisan Dari Komunitas Taboo dan Gerakan 

Sosial yang di Lakukan 

Agar Kampung Kreatif dapat terwujudkan dan bertahan, maka Komunitas 

Taboo dalam  memperjuangkan pendidikan gratis di Dago Pojok tidak berjalan 

sendirian. Berikut ini merupakan beberapa organisasi yang bekerja sama dengan 

Komunitas Taboo sebelum berdirinya PKBM Komunitas Taboo: 
                                                           
36
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Tabel III.1. 

Daftar Organisasi yang Bekerja Sama dengan Komunitas Taboo sebelum 

PKBM Taboo berdiri 

No. Organisasi Hubungan 

1. Komunitas Gerbong 

Bawah Tanah 

Komunitas ini merupakan Komunitas yang 

berisikan dengan aktifis kesenian yang 

mengkritisi dengan system pemerintahan 

yang ada, memiliki konsentrasi juga dengan 

dunia pendidikan dalam hal kesenian, dan 

Rahmat Jabaril juga menjadi salah satu 

orang yang masuk dalam struktur dalam 

Komunitas Gerbong Bawah Tanah. 

2. WALHI (Wahana 

Lingkungan Hijau 

Indonesia) 

Karena konsep Kampung Kreatif yang 

ramah lingkungan, maka disini WALHI 

berperan penting dalam hal memberikan 

pengajaran untuk pendidikan lingkungan.  

3. AJI (Aliansi Jurnalistik 

Independen) 

Media memiliki peranan penting didalam 

membentuk opini masyarakat. Oleh karena 

itu AJI turut membantu mempublikasikan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

Komunitas Taboo, dan Kampung Kreatif 

terutama dalam kegiatan Komunitas Taboo 

awal yang dimana mengkritisi dunia 

pendidikan.  

 

 

Sebelum berdirinya PKBM Taboo Komuitas Taboo telah memiliki 

rekanan yang cukup kuat untuk memberikan interfensinya terhadap pemerintahan 
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Kota Bandung. Memperkuat jaringan dengan organisasi-organisasi lain 

merupakan hal yang penting demi kelancaran dan kemajuan dari kampong kreatif. 

Organisasi-organisasi ini turut membantu memberikan dukungan kepada 

Kampung Kreatif yang didirikan oleh Komunitas Taboo. Rahmat Jabaril 

menjabarkan ada beberapa organisasi yang ikut membantu mengamankan 

jalannya Komunitas Taboo ini dalam kegiatan PKBM Taboo, berikut adalah 

penjelasan dari Rahmat Jabaril kepada peneliti: 

“… Lembaga bantuan hukum bandung, eee karena bekerjanya 
berhubungan langsung dengan itu, walhi jawa barat, terus institute 
perempuan / feminis untuk memberikan ini, apa? eeeh pengajaran ke 
masyarakat mengenai hak – hak gendernya. Terus eee … eee…  selain itu 
dengan komunitas – komunitas pendidikan di bandung, seperti tadi ya 
LBH, itu untuk permasalahan hukum. Terus DPKLPS itu Dewan 
Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda, iya ini itu berhubungan 
dari kita kan mengadakan pendidikan budaya juga kan di kampong kreatif. 
Terus Fagi itu Forum Aktifis Guru Independen, ini yang menyumbang 
guru formal kita dan bantuan dana juga terkadang selain itu juga 
membantu permasalahan pemahaman kurikulum, terus WALHI ini 
Wahana Lingkungan Hidup, kenapa lembaga ini juga kita ajak kerja sama 
ini berguna untuk memberikan materi mengenai lingkungan hidup, ada 
lagi AJI, ini Aliansi Jurnalis Independen. Organisasi ini untuk membantu 
kita mempublikasi dan follow up dalam bidang media, terus ada lagi  BIG, 
ini Bandung isntitut Govermnet, ini membantu untuk kita bikin seminar 
atau penyuluhan gitu mo‟, terus ada lagi gerbong bawah tanah ini 
organisasi rekanan saya untuk pengajarnya juga mas, terus disini gerbong 
bawah tanah juga bantu saya kalau mau aksi. Selain itu juga ada beberapa 
HIMA dari universitas di bandung yang ikutan eee mengajar kadang, atau 
diskusi terus juga ada eee… membantu buku sama alat tulis gitu, ngerti 
ya?...”37 
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Dijelaskkan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rahmat 

Jabaril sebagai stakeholder dari Komunitas Taboo mengenai beberapa organisasi 

yang memiliki tujuan sama dan gerakan yang serupa untuk bekerjasama. Berikut 

ini adalah tabel daftar organisasi yang bekerja sama dengan Komunitas Taboo 

setelah berdiri PKBM Taboo atau sekolah gratis: 

Tabel III.2. 

Daftar Organisasi yang Bekerja Sama dengan Komunitas Taboo 

No. Organisasi Hubungan 

1. LBH (Lembaga Bantuan 

Hukum) Bandung 

Ketika akan mendirikan sebuah 

perkumpulan, maka diperlukan surat-surat 

berlandasakan hukum untuk pendiriannya. 

Ketika mendirikan Komunitas Taboo, maka 

Rahmat Jabaril kemudian mencari tahu 

bagaimana cara membuat surat-surat 

tersebut. Hingga kemudian LBH ini turut 

membantu dalam hal advokasi, terkait 

dengan hal-hal atau permasalahan yang 

berhubungan dengan hukum. 

2. DPKLTS (Dewan 

Pemerhati Kehutanan 

Lingkungan Tatar 

Sunda) 

Konsep dari Kampung Kreatif yang 

didirikan oleh Komunitas Taboo ini 

merupakan sebuah perkampungan yang 

memiliki nilai estetika yang tinggi dari 

kesenian dan juga konsen dalam pendidikan. 

Karena kegiatan yang dilakukan seringkali 

dilakukan di ruangan terbuka dan seringkali 

mengadakan acara penghijauan, maka 

disinilah terjadi hubungan keterkaitan antara 
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Komunitas Taboo dengan DPKLTS. 

3. FAGI (Forum Aktifis 

Guru Independen) 

Ketika akan mendirikan Kampung Kreatif 

yang memberikan pengajaran kepada 

masyarakat secara gratis, maka diperlukan 

tenaga pengajar dan siswa yang memiliki 

minat untuk bersekolah disini. FAGI disini 

membantu Komunitas Taboo dalam hal 

mencari tenaga pengajar ahli dan 

menyebarkan informasi adanya sekolah 

gratis ini kepada masyarakat, agar nantinya 

masyarakat dapat mendaftarkan dirinya 

maupun anaknya ke sekolah gratis ini. 

4. WALHI (Wahana 

Lingkungan Hijau 

Indonesia) 

Karena konsep Kampung Kreatif yang 

ramah lingkungan, maka disini WALHI 

berperan penting dalam hal memberikan 

pengajaran untuk pendidikan lingkungan.  

5. AJI (Aliansi Jurnalistik 

Independen) 

Media memiliki peranan penting didalam 

membentuk opini masyarakat. Oleh karena 

itu AJI turut membantu mempublikasikan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

Komunitas Taboo, terutama kegiatan belajar 

di Kampung Kreatif agar masyarakat 

mengetahui prestasi yang ada di kampung 

ini. 

6. Komunitas Gerbong 

Bawah Tanah 

Komunitas ini memiliki peranan penting 

dalam perjalanan Komunitas Taboo baik 

sebelum berdirinya PKBM dan sesudah 

berdirinya PKBM Taboo, Komunitas ini 

mendukung secara moral dan juga 
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mendukung dalam memberikan materi 

pembelajaran dalam forum diskusi dan 

kegiatan sekolah. 

 

Tabel diatas berisikan dengan organisasi yang bekerjasama dengan Komunitas 

Taboo setelah berjalan. Hal diatas sama dengan teori dari Doug McAdam yang di 

kutip oleh Soeharko di dalam bukunya dia mengatakan bahwa ada tiga faktor 

yang mempengaruhi dinamika gerakan sosial dan menentukan keberadaan dari 

gerakan sosial tadi apakah akan mencapai kesuksesan atau malah akan menuju 

kebubaran, telah peneliti jelaskan mengenai beberapa tingkatan yang dilakukan 

oleh komunitas taboo 

 Peluang atau kesempatan politik. Dapat muncul apabila terdapatnya 

kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai harapan dari masyarakat atau 

pemerintah tidak menjalankan kebijakan dengan semestinya, dimana ada 

perilaku menyimpang yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan 

suatu kelompok. Sydney Tarrow (1994) mengungkapkan, bahwa 

kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi 

hadirnya suatu gerakan sosial melalui kemampuannya memberi peluang 

bagi terjadinya isu-isu dan konsekuensi-konsekuensi khusus tertentu 

yang ditimbulkannya.38 Kebijakan Pemerintahan Kota Bandung dalam 

hal kegiatan belajar mengajar yang dimana memiliki celah yang dapat 

dilihat oleh Komunitas Taboo seperti peneliti jelaskan sebelumnya yaitu 
                                                           
38 Soenyono. Op. Cit. Hlm. 35. 
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mengenai UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang menjelaskan 

mengenai kedudukan dari Guru dan Dosen sebagai tenaga professional 

yang bertugas untuk meningkatkan mutu dari pendidikan nasional 

digunakan oleh Komunitas Taboo sebagai salah satu landasan untuk 

mecari tenaga pendidik dalam berjalannya kegiatan belajar mengajar, hal 

ini di perkuat dengan wawancara peneliti dengan narasumber Rahmat 

Jabaril sebagai berikut: 

“…jadi kita menemukan fakta Mo di UU guru dan dosen itu, ada di 
isinya mengenai kedudukan Guru dan Dosen, disini kita manfaatkan 
untuk menjadi staff pengajar, karena kan kalau mau mendirikan sekolah 
atau pendidikan formal minimal ada 2 guru formal mengajar, itu 
peraturan yang di berikan sama Dinas Pendidikan, UU ini kita 
manfaatkan untuk menyadarkan mereka mengenai posisi mereka, dan 
pentingnya mereka dalam dunia pendidikan sekarang Mo, paham kan ya 
peranan UU ini?...”39 
 

Komunitas Taboo dan juga menggunakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen yang dimana di dalamnya 

berisikan mengenai beban kerja yang harus dilakukan oleh Guru dan 

Dosen sebanyak minimal 24 jam dalam per minggu dan 40 jam 

perminggu juga di manfaatkan oleh Komunitas Taboo apabila staff 

pengajar tidak datang untuk mengajar, ini dikatakan oleh Agung Eko 

sebagai staff pengajar dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai 

berikut: 

“…itu kan PerPu bisa dipake untuk mengancam mas kalau mereka 
enggak mau datang mengajar, nah jadi kalau mereka sudah mulai rese 
nih, Baca: macam – macam red. Yaa kita laporin aja atau ancam pake 
PerPu ini mas…”40 

                                                           
39

 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
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Hal ini merupakan salah satu peluang yang dilihat dan di 

manfatkan oleh Komunitas Taboo agar dapat menjalankan gerakan 

sosialnya berupa sekolah gratis, karena fakta empirik masih banyaknya 

peranan dari Guru dan Dosen yang masih kurang dalam memenuhi beban 

kerja Guru dan Dosen di Kota Bandung, hal ini dikatakan juga oleh 

Rahmat Jabaril dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut: 

“…selain kita pake UU Guru dan Dosen kita pake juga PerPu untuk 
mengisi kekosongan staff pengajar, nah gue kadang pake model preman, 
jadi gini lo mau ikutan enggak, atau gue laporin lo, akhirnya mereka 
nurut Mo, hahaha…”41 
  Struktur Mobilisasi. Gerakan sosial dikatakan memiliki sebuah kekuatan 

apabila gerakan sosial tersebut memiliki networking sebanyak mungkin 

selama gerakan tersebut dapat membangun dan mempertahankan jaringan 

komunikasi dengan pihak luar. Menurut Anders Uhlin, kekuatan suatu 

gerakan sosial akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau intelektual, 

ada LSM, dan aktivis mahasiswa, serta kelompok elit ini mengembangkan 

kontak dengan organisasi-organisasi yang lebih luas dan lebih berorientasi 

massa.42 Hal ini juga dilakukan oleh Komunitas Taboo seperti peneliti 

jelaskan diatas mengenai beberapa organisasi yang diajak untuk bekerja 

sama dengan Komunitas Taboo dengan tujuan untuk saling mensupport 

dan bekerjasama untuk berorientasikan ke massa dan juga di jelaskan oleh 

Rahmat Jabaril dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut: 

                                                           
41

 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
42 Ibid, hal. 43 
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“…jadi memang saya bekerjasama dengan organisasi yang punya 
pemikiran sama itu keharusan, selain untuk backup kita juga buat bantuan 
moral dari komunitas kita, sebelum sekarang ada beberapa aja yang kita 
rangkul, kaya WALHI, Gerbong Bawah Tanah, terus AJI. Nah mereka itu 
organisasi yang membantu kita secara moral lah Mo, setelah PKBM 
berdiri ada beberapa organisasi mendekat dan kita rangku, seperti LBH, itu 
untuk urusan huku, FAGI itu untuk forum gurunya, sama DPKLTS ini 
untuk massa sih soalnya ini organisasi yang banyak massanya…”43 
  Proses pembingkaian. Proses pembingkaian menurut David Snow dapat 

diartikan sebagai upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-

kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan 

diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolekif.44 Hal 

ini juga dilakukan oleh Komunitas Taboo sendiri seperti dikatakan oleh 

Agung Eko sebagai pengajar dan ketua bagian diskusi di Sekolah Gratis 

yang diadakan oleh Komunitas Taboo mengatakan deminkian: 

“…disini kita sering mengadakan diskusi dengan lingkup 
bagaimana cara agar dunia pendidikan dapat berjalan tanpa harus 
mengeluarkan biaya yang mahal, dan dengan menggunakan 
ideology dari pemikiran ivan illich kita menganggap bahwa 
pendidikan dan belajar itu dapat dilakukan dan di jalankan 
dimanapun mas, makanya itu mmm… menurut saya agar kegiatan 
sekolah gratis ini dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai 
sasaran itu yah yang kita, eh. Komunitas Taboo inginkan yaitu 
tidak ada larangan utuk belajar dan dapat dilakasanakan dimanapun 
ya saya akan berjuang dengan berbagai macam cara lah mas agar 
dapat bertahan kegiatan ini. Selain itu juga dengan banyaknya anak 
yang putus sekolah mas di daerah sini dan juga banyak Guru – 
Guru yang belum waktunya selesai mengajar mereka 
menghentikan pembelajaran yaa saatnya mereka yang enggak 
punya duit sekarang belajar dimanapun dan kapanpun, dan 
sekarang mereka Guru yang mengajar ya sesuai dengan jatahnya 
mas, nah kalau mereka tetap enggak merespon ya kita aksi atau 
laporkan ke dinas terkait mas. Teman – teman sesama aktifis di sini 
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 Hasil wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
44 Suharko. Op. Cit. Hlm. 9. 
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ini di Komunitas Taboo sama temen aktifis lain ya siap aksi dong, 
hehehe…”45 

 

 Dijelaskan dalam wawancara dengan Agung Eko selaku pengajar dan 

ketua bagian diskusi di Komunitas Taboo mereka merasakan bahwa ketika 

mereka sebagai aktifis yang sepakat dengan kegiatan pendidikan gratis dan 

memanfaatkan UU dari pemerintah yang bertujuan mengatur jam kerja Guru dan 

Dosen sebagai tenaga pengajar professional melihat bahwa ada celah yang mereka 

bisa lakukan untuk mengadakan sekolah gratis dan meminta bantuan dari Guru 

maupun Dosen dalam melaksanakan pengajaran formal, namun bila dari pihak 

Guru maupun Dosen tidak mau atau menghindar akan di gunakan UU ini untuk 

mengancam ataupun mereka akan melakukan demo secara kolektif kelompok, 

namun dengan berjalannya kegiatan PKBM Taboo, Komunitas Taboo 

memerlukan landasan legalitas hukum formal untuk mengamankan berjalannya 

segala kegiatan dan aktivitas Komunitas Taboo dalam wadahnya Kampung 

Kreatif, hal ini di jelaskan juga oleh Rahmat Jabaril ketika sedang wawancara 

dengan peneliti: 

“…namun selain itu saya juga buat untuk memberikan anggota saya dan 
komunitas ini memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas…”46 

 

Penjelasan mengenai bagaimana Komunitas Taboo membuat landasan hukum dan 

legalitas formal akan peneliti jelaskan di sub bab selanjutnya. 

 

                                                           
45

 Wawancara peneliti dengan Agung Eko staff pengajar dan kepala bidang diskusi 
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3.1.3. Membuat Landasan Hukum Pendirian Perkumpulan Komunitas 

Taboo 

Perkumpulan Komunitas Taboo merupakan sebuah organisasi yang 

bergerak di dalam bidang sosial pada umumnya, terutama di dalam 

pengembangan kesenian dan pendidikan dan terlepas dari tangan pemerintah 

untuk kepengurusan berjalannya organisasi ini. Komunitas Taboo merupakan 

organisasi yang berdiri sendiri secara formal, mandiri serta terorganisir dan 

bergerak tanpa tujuan mencari keuntungan atau profit. Komunitas Taboo harus 

memiliki struktur yang jelas serta tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar 

ketika melakukan sebuah perjuangan ketika memberikan pendidikan gratis di 

masyarakat hal tersebut dijelaskan oleh Rahmat Jabaril dalam wawancaranya oleh 

peneliti sebagai berikut: 

“…jadi memang PKBM kita ini tanpa dipungut biaya sepersenpun dan 
memang gratis, beda dengan lembaga yang sama bergerak dalam kegiatan 
pendidikan formal kejar paket seperti PKBM kita ini, mereka lebih 
mengedepankan keuntungan atau apa itu..? di komersialkan, nah!...”47 
 
Dan hal tersebut juga dikatakan oleh Agung Eko sebagai ketua bidang 

diskusi dan staff pengajar dalam sekolah gratis yang di laksanakan oleh PKBM 

Taboo, berikut merupakan hasil wawancara dengan Agung Eko: 

“…iya mas, jadi kita memang gratis dan tanpa di pungut biaya, banyak 
yang heran pada awalnya dan tidak percaya, karena selama mereka tahu 
kan kalau sekolah kejar paket selalu bayar mas, nah kita gratis mas…”48 
 
Hal ini juga di katakan oleh salah seorang siswa yang telah mengikuti 

kegiatan kejar paket dari PKBM Taboo sebagai berikut: 

                                                           
47

 Wawancara peneliti dengan Rahmat Jabaril 
48
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“…iya mas, saya memerlukan ijazah SMA untuk kerja mas. Setahu saya 
kan semua pasti membayar, cuman di sini gratis…”49 
 

Pada civil society theory menganggap proses pendekatan “bottom-up” di 

mana individu yang bergabung dengan organisasi akan membantu untuk 

menciptakan budaya keterlibatan sipil dan partisipasi demokratis di dalam 

masyarakat. Pada tahun 2007 Rahmat Jabaril mengajukan pendidikan gratis di 

Dinas Pendidikan. Dengan melakukan gerakan untuk memperjuangkan 

pendidikan gratis, maka ini adalah bentuk budaya keterlibatan sipil dan partisipasi 

demokratis di dalam masyarakat. 

Sedangkan pendekatan yang bersifat “top-down” berpendapat bahwa 

Pemerintah akan membantu untuk menciptakan kondisi di mana akan tercipta 

kepercayaan antara pemerintah dengan organisasi sukarela yang ada. Ketika 

dicetuskan ide untuk membuat sekolah gratis, maka dari pihak Komunitas Taboo 

kemudian melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan. Ternyata, ide ini 

mendapatkan dukungan dari dinas dikarenakan salah satu program kerja dari 

Dinas Pendidikan adalah membuat sebuah kegiatan belajar mengajar formal luar 

sekolah yang memang bisa menghasilkan ijazah formal kejar paket, seperti yang 

dikatakan juga oleh Dra. Hj. Yetty Hemdiati, M.Pd selaku Kabag pendidikan luar 

sekolah kepada peneliti : 

“… Jadi begini mas memang kita pihak diknas mengadakan kegiatan 
belajar mengajar diluar sekolah namun formal, dengan syarat dan 
ketentuan berlaku, selain itu organisasi atau perkumpulan yang akan 
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mendirikan kegiatan belajar formal diwajibkan memiliki landasan lembaga 
hukum dan harus sesuai dengan ketentuan yang ada mas…”50 

 

Di jelaskan juga oleh Dra. Hj. Yetty Hemdiati Mpd selaku Kabag 

pendidikan luar sekolah mengenai memang sudah banyak sebelumnya didikan 

PKBM yang serupa dengan Komunitas Taboo ini, namun sebagaian dari mereka 

lebih cenderung dikomerisalkan dan digunakan untuk mencari untung. Di sini 

Rahmat Jabaril sebagai stakeholder dari Komunitas Taboo mendirikan Kampong 

Kreatif sebagai landasan dan pondasi dari kegiatan dari PKBM Taboo ini, dengan 

melihat adanya kegiatan pembelajaran di lokasi Komunitas Taboo serta 

mempertimbangkan jumlah peminat yang tinggi dari kegiatan ini terutama dari 

kalangan warga sekitar dari Dago Pojok sendiri. 

 Ketika Rahmat jabaril akan mendirikan sekolah gratis kejar paket untuk 

warga kurang mampu, maka memiliki perijinan legal formal yang berisikan akta 

notaris dan sertifikat pendirian Komunitas Taboo ini merupakan hal penting yang 

harus dilakukan. Tujuan pendirian ini sebagaimana dijelaskan oleh Rahmat Jabaril 

selain digunakan untuk mendirikan sekolah ini digunakan juga untuk landasan 

hukum yang kuat serta landasan berpijak untuk anggota dari Komunitas Taboo 

sendiri, seperti dijelaskan oleh Rahmat Jabaril kepada peneliti: 

“… Akta notaris ini saya buat memang bertepatan dengan pendirian dari 
sekolah gratis yang akan saya jalankan, namun selain itu juga saya buat 
untuk memberikan anggota saya dan komunitas ini memiliki landasan 
hukum yang kuat dan jelas…”51 
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Gambar III.4. 

Surat Izin Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal yang 

Diselenggarakan Masyarakat “Kampung Kreatif” 

 

 

Sumber : Dokumentasi Komunitas Taboo (2014) 

 

Gambar III.5. 

Akta Pendirian Perkumpulan Komunitas Taboo 
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Sumber : Dokumentasi Komunitas Taboo (2014) 

 

3.2. Hambatan Komunitas Taboo dalam Memperjuangkan Pendidikan 

Gratis di Dago Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, 

Bandung, Jawa Barat 

Dalam gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Taboo untuk 

memperjuangkan pendidikan gratis di Dago Pojok seringkali mengalami 

hambatan. Untuk mempermudah mengidentifikasinya, maka disini peneliti 

membaginya menjadi dua kelompok, yaitu faktor-faktor penghambat yang berasal 

dari luar (eksternal) dan faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam 

(internal). 

 

3.2.1. Faktor Eksternal 
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Kehadiran sebuah gerakan di dalam masyarakat memiliki andil yang 

penting untuk membentuk sebuah sikap, dimana pembentukan sebuah sikap akan 

berdampak pada saat memunculkan isu-isu publik serta berpengaruh pada 

terbentuknya sebuah rumusan kebijakan sosial. Gerakan yang hadir dapat 

mempengaruhi perubahan dalam individu serta tidak sedikit mempengaruhi 

perubahan dalam konteks politik. 

Gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Taboo untuk memperjuangkan 

pendidikan gratis sudah sangat jelas memiliki pengaruh yang besar di dalam 

masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ada di Dago Pojok, Kelurahan Dago, 

Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat.  

Ketika akan mendirikan sekolah gratis, maka Rahmat Jabaril kemudian 

melakukan konsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Namun ternyata ini 

merupakan sumber hambatan awal yang ditemui oleh Komunitas Taboo ketika 

memperjuangkan pendidikan gratis. Dispendik menggunakan alasan agar dapat 

mendirikan PKBM harus melalui beberapa alur yang memang telah disediakan, 

dan memang memerlukan waktu dalam prosesnya yang memang tidak sebentar. 

Tetapi pada kenyataannya, ada fakta berbeda yang ditemui Rahmat Jabaril 

mengenai birokrasi dari Dispendik ini, seperti yang dikatakan oleh Rahmat Jabaril 

kepada peneliti: 

“…Iya, jadi saya langsung kedinas pendidikan menanyakan di dinas 
pendidikan mengenai bagaimana cara membuat sekolah kejar paket,  tapi 
saya langsung di kasih tau ada PKBM ini, nah yasudah gua langsung aja 
ngurus persyaratannya, tapi ya lo tau lah birokrasi pemerintah kan 
berbelit… jadi yaa eee.. kita ajak ngobrol dulu seperti apasih maunya. Kok 
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dipersulit sekali, kan kita ini mau membuka sekolah untuk rakyat kurang 
mampu kok malah dipersulit, ya ada aja alasan dari pihak pengawas yangt 
kalau disini itu dia bagian melihat apakah layak atau tidak sekolah ini 
berdiri, tapi disini juga ada fakta unik kayaknya dia itu punya kepentingan 
politik yang saya kurang paham kepentingan politiknya apa, Cuma kalau 
saya lihat juga dia itu membatasi keberadaan PKBM karena takutnya dia 
enggak dapat uang mungkin kalau saya yang mendirikan PKBM karena 
kan gratis enggak saya tarik biaya sama sekali…” 

 

Rahmat Jabaril juga menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikan 

permasalahan dari pengawas dan pihak birokrasi, dengan menggunakan cara 

preman, yaitu menggunakan ancaman – ancaman untuk membesarkan masalah 

terkait ini untuk diangkat ke media dan dengan melakukan aksi, seperti yang 

diungkapkannya kepada peneliti : 

“…Oh gini ini pengawas kan ngomong kalau enggak ada sekolah gratis itu 
eee dimanapun, terus gua bilang aja kan kenapa enggak, setiap warga 
Negara kan punya hak buat menikmati pendidikan, kan gua bener? Negara 
kan harusnya memfasilitasi ini malahan, makanya ya gue brani aja 
ngomong sama dia kalau emang saya kan niatnya baik, lo mau apa kok 
pake enggak ada sekolah gratis, kalau lo masih ribut saya besarin nih 
masalah ini! Lo mau habis di media? Atau mau gimana? Kan kita juga 
banyak rekanan kaya yang saya cerita tadi itu lo, kaya AJI jurnalis 
independen, terus gerbong bawah tanah isinya aktifis semua itu, banyak 
lah masihan, jadi kita ada kekuatan lah untuk membantu moral kita, 
banyak juga lah ormas yang punya banyak massa buat ngeramein ini…” 

 

Gambar III.6. 

Aksi yang Dilakukan oleh Komunitas Taboo 
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Sumber : Dokumentasi Komunitas Taboo (2014) 

 

Ketika melihat kondisi dari keadaan Dago Pojok sendiri yang juga 

merupakan basis massa dari partai politik yang cukup besar di daerah tersebut 

juga menjadi salah satu penghalang bagi berkembangnya Komunitas Taboo ketika 

menjalankan kegiatan pendidikan dan menghambat berjalannya kegiatan dari 

Kampong Kreatif tadi, seperti di ceritakan juga oleh Rahmat Jabaril selaku 

stakeholder dari Komunitas Taboo:  

“…Dulu waktu kita datang pada waktu 2003 sampai dengan 2005 selalu 
ada saja komflik yang memang kelihatan sekali dulu rekayasa dengan 
fitnah – fitnah yang mengatakan saya ini antek PKI karena tidak pernah ke 
masjid untuk mengikuti sembayang, ga pernah ikut acara pengajian. 
Bukannya enggak mau mas, saya ini tau kalau pengajian dan masjid ini 
tadi punya partai politik itu, kalau saya ikutan ke mereka kan nanti sma aja 
saya memobilisasi masyarakat sekitar untuk mendukung partai tadi, las 
sedangkan kan relalisasi dari partai politik itu untuk masyarakat enggak 
ada sama sekali, nah kan kasihan warga, selain itu juga ada sempat yang 
inginmengikutkan anaknya untuk kegiatan beljar mengajar kita, tapi 
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setelah saya lihat kok ini kelihatannya orang dari partai tersebut yang 
memang bertujuan untuk mencari info mengenai struktur dalam organisasi 
kita, yauda dengan halus saya tolak dengan alasan kita sedang sibuk 
mengurusi permasalahan lingkungan atau permasalahan serupa…” 

 

Selain adanya beberapa partai politik yang berusaha memecah dan 

membatasi ruang gerak dari Komunitas Taboo ini ada juga beberapa aliran agama 

yang ada di dalam Daerah Dago Pojok ini merasa bahwa anak – anak yang berasal 

dari aliran agama ini lebih senang untuk mengikuti pembelajaran yang diadakan 

oleh Komunitas Taboo dari pada belajar di tempat yang disediakan oleh aliran 

agama ini. Hal ini diungkapkan juga oleh Rahmat Jabaril dalam wawancara oleh 

peneliti: 

“…Iya memang baru aja beberapa tahun terakhir ini ada beberapa tokoh 
agama di desa ini mengirimkan surat kaleng ya, itu lho surat yang enggak 
ada pengirimnya. Eee terus isinya itu intinya diminta untuk meninggalkan 
lokasi ini dari pada nanti diserbu, tapi kan saya ga langsung takut begitu 
aja, toh ya disini jawara desa akrab sekali dengan saya, yauda saya minta 
mereka untuk membantu nyari ini siapa pengirimnya, setelah ketemu saya 
dekati perlahan dan saya ajak diskusi, saya kasih pengertian mengenai 
kegiatan yang saya lakukan di komunitas ini bukan untuk memecah warga 
tapi untuk memberikan mereka pelajaran mengenai budaya dan politik 
serta sekolah formal juga, disini politik itu kaya sejarah – sejarah bangsa 
kita ya…” 

 

Ketika pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan, maka para kandidat 

akan mencari sumber daya yang bisa digunakan untuk menghimpun kekuatan 

untuk tujuan kekuasaan. Kampung Kreatif, dengan citranya yang memberikan 

pendidikan gratis pada masyarakat menjadi salah satu sumber daya yang 
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diperebutkan oleh kandidat yang maju dalam pemilihan kepala daerah untuk 

membangun membangun citranya (image bulding). 

Sebelum pemerintahan dipegang oleh Ridwan Kamil sebagai walikota 

yang naik pada 16 september 2013, kursi walikota di pegang oleh Dada Rosada 

dan wakilnya Ayi Vivananda. Ayi Vivananda merupakan salah seorang anggota 

yang masuk dalam struktur Komunitas Taboo, pada tahun 2013 kemarin Ayi 

Vivananda juga mencalonkan menjadi Walikota Bandung yang bersaing dengan 

Ridwan Kamil untuk merebutkan kursi Walikota Bandung. Melihat kembali 

bahwa selama sebelum naiknya Ridwan Kamil sebagai wali kota, Ayi Vivananda 

merupakan angggota yang sangat aktif dalam kegiatan Komunitas Taboo, selain 

itu dengan masuknya Ayi di dalam struktur juga membantu secara moral dalam 

gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Taboo, seperti dikatakan oleh Rahmat 

Jabaril sempat dalam perjalanan sekolah gratis yang diadakan bila mengalami 

kesulitan maka Rahmat akan langsung menghubungi Ayi untuk membantu 

melancarkan jalan dari gerakan yang akan dilakukan, selain itu melihat kembali 

pada tahun 2013 tidak menutup kemungkinan Rahmat akan membantu dalam 

suksesi kemenangan dari Ayi Vivananda dalam suksesi kemenangannya, namun 

selama perjalanan Ayi memang kalah dengan Ridwan Kamil dan seketika setelah 

menang dia langsung megklaim bahwa Kampong Kreatif merupakan kreasi dari 

Ridwan Kamil, selain itu pernah Ridwan Kamil tidur dirumah Rahmat Jabaril 

tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu, dan ketika sampai disana dia hanya 

tidur saja tanpa mengajak diskusi warga sekitar dan esok paginya langsung 
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kembali menuju ke Balaikota menggunakan sepeda dengan dikawal patrol 

bermotor polisi. 

Gambar III.7. 

Ridwan Kamil saat Berkunjung ke Dago Pojok 

 

Sumber : Dokumentasi Komunitas Taboo (2014) 

 

3.2.2. Faktor Internal 

Permasalahan yang sering timbul dari dalam komunitas ini lebih condong 

dalam permasalahan mengenai dana untuk pembiayaan sekolah gratis kejar paket  

yang diadakan oleh komunitas ini, seperti di jelaskan oleh Agung Eko yang 

merupakan Anggota Komunitas Taboo yang menjabat sebagai ketua bagian 

diskusi dan pengajaran sekolah kejar paket dia mengatakan: 

“…Jadi mas, eee disini itu kita sering banget permasalahan dengan dana, 
karena kita kan tahu bahwa pemerintah kota sama dispendik juga tidak 
membantu, memang sempat beberapa kali mereka mengatakan akan keluar 
dana bantuan untuk membenahi kualitas dan kuantitas kita mas, tapi 
selama beberpa tahun ini cuman janji aja mas, eh pernah selama 2 tahun 
terkahir ada orang dari kementrian  pendidikan yang mengirimkan anak 
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buahnya kesini, kita dapat 350jt mas untuk pembenahan PKBM kita ini, 
setelah semua kita tanda tangani kaya nota kosong bukti penyerahan dan 
lain – lain tetap aja enggak keluar mas uangnya, dan kejadian ini sudah 2x 
loh mas, apa lagi orang ini datang sewaktu malam hari sewaktu kondisi 
untuk mendokumentasikan tidak bisa maksimal, selain itu juga kalau kita 
sendiri mas selaku pengajar memang tidak ingin lah mendapatkan gaji 
karena kita kan mahasiswa yauda kita nyari pengalaman saja disini 
mas…” 

  

Dana untuk pembiayaan dari pengajaran gratis yang dilakukan oleh 

Komunitas Taboo ini pada awalnya berasal dari sumbangan para anggota dan 

sukarelawan. Tetapi dalam tiga tahun terakhir ini, pendanaan yang berasal dari 

sumbangan ini berhenti dan dana didapatkan dari pemasukan wisata kesenian 

Kampung Kreatif dan penjualan lukisan yang dihasilkan oleh para aktivis seniman 

yang menjadi anggota Komunitas Taboo ini. 

Selain masalah pembiayaan, kesibukan dari anggota juga menjadi 

penghambat dari berjalannya kegiatan pembelajaran, terkadang kesibukan anggota 

yang masih sebagai mahasiswa juga menjadi penghambat dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, guru formal yang di haruskan menemani berjalannya 

kegiatan PKBM ini juga jarang datang bahkan ada yang tidak datang, nama 

mereka hanya di gunakan untuk formalitas saja.  

Gambar III.8. 

Pengajar di Kampung Kreatif 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KOMUNITAS TABOO SEBAGAI GERAKAN SOSIAL  

MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KELURAHAN DAGO KABUPATEN BANDUNG

IMO SETYO KUSUMO



I-110 

 

 

Sumber : Dokumentasi Komunitas Taboo (2014) 

 

3.3. Implikasi Teori 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan civil society theory dalam 

konteks theories of voluntary organisations dan teori gerakan sosial. Robert 

Putnam di dalam buku Foundations of Comparative Politics Cambridge 

Textbooks in Comparative Politics mengenai civil society theory berpendapat jika 

organisasi sukarela merupakan sebuah kelompok organisasi yang didalamnya kita 

dapat belajar untuk mengembangkan sikap demokratis yang mengajarkan 

keterampilan berdemokrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.  

Pada civil society theory menganggap pada pendekatan yang bersifat “top-

down” maka pemerintah akan membantu untuk menciptakan kondisi di mana 

akan tercipta kepercayaan antara pemerintah dengan organisasi sukarela yang ada. 

Pemerintah membuat Peraturan Pendidikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru 

sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru 

sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menyebutkan bahwa 

guru memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka 

dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu52. Dengan 

adanya landasan UU dan PP ini, maka komunitas Taboo dapat menjalankan 

sekolah gratis dan kampung kreatif sebagai wadahnya sebagai bentuk perjuangan 

mereka dalam memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat.  

 

Civil society theory juga beranggapan jika proses “bottom-up” merupakan 

sebuah proses di mana individu yang bergabung dengan organisasi akan 

membantu untuk menciptakan budaya keterlibatan sipil dan partisipasi 

demokratis. Komunitas Taboo menggunakan dan memanfaatkan dari UU dan juga 

PP yang telah ada untuk melakukan sebuah gerakan sosial baru yang dimana dia 

meminta perhatian pemerintah mengenai keberadaan dari masyarakat miskin kota 

dan dengan kondisi semakin mahalnya biaya pendidikan serta meminta pengakuan 

atas keberaan mereka dengan melakukan gerakan melalui jalur kesenian dan 

sekolah gratis merupakan sebuah bentuk pembelajaran untuk mengembangkan 

sikap demokratis yang mengajarkan keterampilan berdemokrasi dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

Kehadiran sebuah gerakan di dalam masyarakat memiliki andil yang 

penting untuk membentuk sebuah sikap, dimana pembentukan sebuah sikap akan 

berdampak pada saat memunculkan isu-isu publik serta berpengaruh pada 

terbentuknya sebuah rumusan kebijakan sosial. Gerakan sosial dapat 
                                                           
52https://docs.google.com/document/d/1eCsSHoOnOJ9en_4y5NJ6dC0bMKSj9NdMY6OH 
f4Mgnsc/edit diakses pada 15 September 2014, 12:08 AM WIB 
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mempengaruhi perubahan dalam individu serta tidak sedikit mempengaruhi 

perubahan dalam konteks politik. Tahap-tahap gerakan sosial menurut Baldrige 

yang dikutip Soenyono antara lain53 : 

Untuk melihat bagaimana rentetat dari proses terbentuknya gerakan sosial 

yang dilakukan oleh Komunitas Taboo dalam memperjuangkan pendidikan gratis 

di Kelurahan Taboo, maka kita dapat mengidentifikasinya dengan tahap-tahap 

gerakan sosial menurut Baldrige yang dikutip Soenyono antara lain54 : 

 Tahap pertama: Premovement Stage (tahap pra-gerakan), dalam tahap ini 

dimana gerakan sosial akan muncul secara perlahan dengan berbagai 

cobaan akan didapatkan pada tahap ini. Setelah ide untuk membuat 

sekolah gratis tercetus, maka mulai dikumpulkanlah hal-hal penting yang 

diperlukan untuk mendirikan sekolah gratis bagi masyarakat. Tetapi, untuk 

mewujudkan sekolah ini bukanlah hal yang mudah. Ada saja hambatan 

yang bermunculan, seperti sulitnya Komunitas Taboo ketika berurusan 

dengan birokrasi untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk 

mendirikan sekolah gratis dan hambatan-hambatan lain seperti hadirnya 

tanggapan negatif dari masyarakat mengenai kehadiran sekolah ini 

nantinya. Karena ketika diskusi seringkali mengangkat tema sejarah yang 

berhubungan dengan politik di Indonesia, seperti PKI dan lainnya. 

                                                           
53 Soenyono. 2005. Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspekstif. 
Surabaya: Yayasan Kampusina. Halaman 73-75. 
54 Soenyono. 2005. Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspekstif. 
Surabaya: Yayasan Kampusina. Halaman 73-75. 
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 Tahap kedua: Awakening Stage (tahap membangun kesadaran), dalam 

tahap ini terdapat dua faktor yang mampu membangun kesadaran untuk 

melakukan gerakan sosial, Pertama, dibutuhkan pemimpin yang 

karismatik guna memberikan motivasi, spirit dan keberanian agar mampu 

mengubah individu yang pada awalnya mengalami tekanan dan pada 

akhirnya bergabung pada suatu gerakan sosial. Disinilah sosok Rahmat 

Jabaril memainkan perannya. Rahmat Jabaril menghimpun dan 

mengimpulkan orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang 

sama untuk memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat. Kedua, 

dibutuhkan upaya “resosialisasi” dimana usaha untuk mengangkat 

kepercayaan diri dari kelompok tertindas agar kembali mampu percaya 

dan mengharagai kekuatan sendiri serta membuang pandangan negatif 

yang selama ini melekat tentang anggapan bahwa mereka adalah 

kelompok rendahan, tidak berguna dan pandangang negatif lainnya agar 

kedepannya diharapkan mereka mampu untuk berani dalam melakukan 

gerakan sosial. Walaupun Komunitas Taboo ini berangkat dari para aktivis 

kesenian, mereka merupakan orang-orang yang intelek dan memiliki 

intensitas yang tinggi untuk membuka forum diskusi bertukar pikiran, 

jajak pendapat dan saling berbagi wawasan. Meskipun seringkali 

masyarakat menganggap remeh usahan mereka, tetapi komunitas ini tetap 

teguh memperjuangkan tujuan mereka. 

 Tahap ketiga: Movement Building Stage (tahap membangun gerakan), 

dalam tahap ini guna membangun gerakan sangat dibutuhkan suatu 
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organisasi yang memiliki idieologi dan dibangunnya rasa kepercayaan 

didalam organisasi tersebut. Maka dari itu, Komunitas Taboo kemudian 

membuat organisasi ini bukan hanya semata-mata sebagai wadah 

perkumpulan dari aktivis seni. Tetapi ditetapkanlah visi misi dan dibuat 

landasan hukum dari organisasi ini agar dapat terorganisir dengan baik dan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 Tahap keempat: Influence stage (tahap mempengaruhi kelompok sasaran), 

dalam tahap ini gerakan sudah siap untuk aktif dalam lingkungan 

masyarakat, anggota gerakan sudah memiliki kesadaran untuk terbangun 

serta mencoba mempengaruhi masyarakat agar mendapat dukungan yang 

besar. Setelah terbangun ideologi dan kepercayaan diri dari para anggota 

komunitas, maka selanjutnya mereka akan melakukan pendekatan pada 

masyarakat agar mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan 

pendidikan gratis melalui sekolah gratis yang mereka dirikan.  

 Tahap terakhir: Outcome (pencapaian hasil), dalam tahap ini gerakan 

dikatakan berhasil apabila gerakan tersebut mampu mempengaruhi 

kebijakan yang selama ini diperjuangkan serta mampu memberi perlawan 

yang besar bagi pemegang kekuasaan sehingga kebijakan yang 

dikeluarkan sesuai dengan tuntutan dari organisasi gerakan sosial yang 

melakukan perlawanan. Pada akhirnya, terwujudlah keinginan Komunitas 

Taboo dalam memperjuangkan pendidikan gratis dengan berdirinya 

sekolah gratis di Kelurahan Dago. 
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Sejarah gerakan sosial menurut Soeharko dilatarbelakangi oleh faktor-

faktor perubahan sosial yang ada didalam kehidupan masyarakat, faktor-faktor 

tersebut yakni55: 

5. Proses urbanisasi – perpindahan warga dari area-area pedesaan ke daerah 

perkotaan, telah menciptakan kota-kota besar yang mengantarai 

pertemuan dan interaksi orang dari beragam latarbelakang sosial. Dahulu, 

di Kelurahan Dago banyak sekali warga asli yang benar-benar merupakan 

penduduk asli setempat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, 

semakin banyak pendatang yang berasal dari kalangan mahasiswa dan 

pelajar serta investor masuk dan tinggal di sana yang menciptakan sebuah 

interaksi dari beragam latarbelakang dan pemikiran yang berbeda-beda. 

6. Proses industrialisasi yang menyebabkan massa pekerja (buruh) dalam 

jumlah besar bisa berkumpul di suatu daerah atau kawasan. Kisah gerakan 

sosial berawal dari aksi para buruh ini menuntut hak-hak sosial ekonomi 

mereka. Aksi-aksi paraburuh ini biasanya dibingkai ole ide perjuangan 

kelas. Kisah-kisah gerakan sosial seringkali muncul di universitas atau 

kampus. Dalam penelitian ini, gerakan sosial muncul karena individu-

individu yang tergabung di dalam Komunitas Taboo merupakan individu-

individu yang intelek dan penuh integritas yang kemudian bergerak 

dengan didasari dengan rasa miris dengan melihat keadaan kenyataan di 

sekitar mereka dalam hal pendidikan hingga akhirnya mereka 

                                                           
55 Suharko. Op. Cit.  Hlm. 6-7 
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memutuskan untuk membuat perjuangan pendidikan gratis bagi 

masyarakat di sekitar mereka. 

7. Pendidikan massa (mass education) yang membawa orang untuk bertemu 

dan berkumpul bersama. Dalam kombinasi dengan kemajuan teknologi 

komunikasi, prakarsa dan aktivitas gerakan sosial menjadi lebih mudah 

dilakukan dari penyebaran pamphlet pada abab ke 18 ke koran dan 

internet di abad sekarang. Di dalam penelitian ini, Komunitas Taboo tidak 

bergerak sendiri. Terdapat organisasi maupun komunitas lain yang yang 

turut membantu berjalannya sekolah gratis ini, seperti AJI (Aliansi 

Jurnalistik Independen) yang  turut membantu mempublikasikan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Taboo, terutama kegiatan belajar 

di Kampung Kreatif agar masyarakat mengetahui prestasi yang ada di 

kampung ini. 

8. Penyebaran gagasan demokrasi dan hak-hak politik seperti kebebasan 

berbicara dan berorganisasi. Komunitas Taboo merupakan sebuah 

organisasi sukarela yang melakukan sebuah gerakan yang 

memperjuangkan pendidikan gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu di 

Dago Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat. 

Adanya komunitas ini merupakan bentuk dari hak-hak politik khususnya 

dalam hal berorganisasi. 
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