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ABSTRAK 
 

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, yaitu strategi yang 
digunakan dan hambatan yang dialami oleh Komunitas Taboo dalam 
memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Dago 
Pojok, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat. 

Teori yang digunakan adalah civil society theory dalam konteks theories of 
voluntary organisations dan teori gerakan sosial. Penelitian ini menggunakan tipe 
penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data yang 
relevan dengan penelitian maka dilakukan wawancara, observasi dan juga bantuan 
dari data-data sekunder yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan jika 
gerakan ini lahir dengan dipengaruhi rasa kekecewaan ketika meningkatnya biaya 
pendidikan hingga dirasa perlu untuk memperjuangkan pendidikan gratis bagi 
masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Dago Pojok. Strategi yang 
digunakan adalah dengan Membuat Kampung Kreatif, memperkuat Hubungan 
dengan Organisasi Lain dan Tetap Mempertahankan ke Eksisan Dari Komunitas 
Taboo dan Gerakan Sosial yang di Lakukan dan membuat Landasan Hukum 
Pendirian Perkumpulan Komunitas Taboo. Hambatan yang mereka hadapi berasal 
dari eksternal seperti dari birokrasi, keadaan politik masyarakat di sekitar dan 
masuknya kepentingan politik ke dalam Kampung Kreatif ketika Pemilukada 
berlangsung. Sedangkan dari internal berasal dari para pengajar sekolah gratis dan 
permasalahan keuangan di dalamnya. 

 
 
 
Kata Kunci: Civil Society Theory, Theories of Voluntary Organisations, 
Komunitas Taboo, Gerakan Sosial. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan 

kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga akhirnya 

skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu. 

Penulis mengangangkat tema skripsi ini berdasarkan pengamatan penulis 

mengenai komunitas yang pada saat ini bisa merubah dan mempengaruhi 

pemikiran publik, sehingga peneliti membahas mengenai bagaimana publik 

dipengaruhi oleh komunitas dan bagaimana sebuah komunitas kesenian dapat 

mempengaruhi dan memobilisasi massa dengan menggunakan kesenian sebagai 

media penjembatan antara komunitas dan masyarakat yang masih kental dengan 

budaya sekitarnya. 

Skripsi ini terbagi menjadi empat bab. Bab I menjelaskan tentang latar 

belakang permasalahan, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori dan kerangka konseptual, metode dan prosedur penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisi deskripsi atau gambaran makro serta data-data sekunder yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. 

Bab III  berisi analisis dari data-data yang diperoleh peneliti untuk 

mengetahui strategi yang digunakan dan hambatan yang dialami oleh Komunitas 

Taboo dalam memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu 

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

. 
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Bab IV  berisi kesimpulan serta saran yang terkait dengan penelitian yang 

telah dilaksanakan. 

Penulis sadar jika penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga saran 

dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya.   

 

 Surabaya, 19  Desember 2014 

 

 

Imo Setyo Kusumo 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada : 

 Untuk keluarga besar saya yang luar biasa memberikan motivasi saya 

untuk segera saya lulus tanpa mereka sadari, terimakasih banyak dan Allah 

SWT bersama kalian semua. 

 Untuk Mami Fang dan Pap Che Ie Terimakih atas dorongan yang kalian 

berikan dengan  kejutan  mental yang membuat saya menjadi jauh lebih 

kuat dalam mencari jalan kedepan, Rasa hormat dan sayang saya untuk 

kalian. 

 Untuk SY terimakasih atas kesabaran dan bantuan selama saya 

mengenyam bangku kuliah dari awal hingga sekarang.  

 Untuk saudara - saudaraku KUTAI GARAGE, Abi Damang K, M Rayis 

Iqbal A, M Fadly S, Terimakasih banya untuk support dan kejutan mental 

tiba – tiba kalian, semoga persaudaraan kita selamanya. Tunggu, aku bakal 

salip kalian semua, see you on top bro!. 

 Untuk sahabat, saudara, dan teman rasa pacar saya Ilpol 2011, Putri I, Fitra 

T Ndramus, Mas Burhan Z Event Organizer, Ari D, Egi D Semigol, 

Brahma J Gopil, Kartika Ambo, Kevin G, Ghea Jomblo, Yusfia A  

Mentah, Tri Camo, Bondan Arief, Ria A, Chandra A, Farah O, Tion 

Ndrong, Yusron, Paztoer, Tjok47, Doni, Okta, Izza, dan Amazing Jinggo.  

Terimakasih banyak untuk tawa canda dan persaudaraan yang kalian 
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berikan serta pengalaman luar biasa yang kalian buat selama perjalanan 

saya di dalam bangku perkuliahan, kalian luar biasa. Serta saudara saya 

Politik 2011 yang lain hormat saya untuk kalian. 

 Untuk Pak Haji Fikrie untuk kejutan keagamaan dan spiritual journey 

serta menemani saya mencari informasi di Bandung, semoga Allah SWT 

memberikan jodoh segera. 

 Untuk seniorku di Ilmu Politik yang memberikan arahan dan bantuan 

selama ini saya ucapkan terimakasih banyak atas waktunya dan 

bantuannya, untuk ES, PPT, AB, dan hormat tertinggi saya untuk WO 

yang memberikan saya masukan luar biasa selama pengerjaan saya 

ucapkan terimakasih. 

 Untuk Pak Haryadi selaku dosen pembimbing saya ucapkan terimakasih 

dan hormat saya untuk bapak. 

 Untuk Pak Ucu Martanto sebagai dosen waliku selama aku duduk 

dibangku kuliah, dan Pak Wisnu Pramutanto selaku dosen yang 

membagikan ilmu luar biasa terhadap saya. Selalu sehat dan sukses untuk 

Bapak serta hormat tertinggi saya untuk Bapak. 

 Untuk Kang Ugie yang membantu saya antar – jemput selama di Bandung 

Haturnuwun sanget atas waktu dan bantuannya, semoga Allah SWT 

membalas jauh lebih atas bantuan Akang. 

 Untuk Rahmat Jabaril selaku narasumber utama saya terimakasih dan 

hormat luar biasa untuk beliau dan Agung Eko selaku aktivis Komunitas 

Taboo tetap semangat meneriakkan ideologi dan pemikiran anda Bung!. 
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 Untuk Volkswagen Surabaya terimakasih atas support  tiada henti. Keep 

solid cuuk!!!.  

 Sahabat-sahabatku yang berada di luar sana yang selalu mensupport saya 

hinga sekarang tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang saya ke kalian 

meskipun tanpa nama disini rasa hormat dan sayang saya ada untuk kalian 

semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian lebih dari yang kalian 

berikan. Aamiin  
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