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ABSTRACT 

This research is about an organization based on admiration of a phenomenal musician 

Iwan Fals where this organization then perform a movement that is also based on the 

appreciation of the phenomenal Iwan Fals. This study aims to determine how the motion 

characteristics of these organizations and how the influence of Iwan Fals in the lives of his 

fans who are members of this organization. This study also aims to determine how the 

members of the organization internalized Iwan Fals’s masterpiece in themselves and 

transform it into a social movement. In addition, this study also intends to delve deeper into 

the dynamics that exist within the organization and how is the organization consolidate 

individual interests into collective interests. In this study the author uses descriptive method 

where researchers look for information about related organizations and analyzed by using the 

theory of Social Movements and Relative Deprivation and the results of the analysis will be 

presented in descirptive to answer about how is the existence of the organization so called Oi. 

Keywords : Social Movements, Iwan Fals, Oi, Political Behaviour 
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KATA PENGANTAR 

MERDEKA!!! 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas seizinNya lah 

kemudian saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar adanya. Penelitian 

ini merupakan sebuah penelitian Deskriptif yang saya kerjakan dengan mengambil subjek 

Organisasi Oi yang ada di Kota Surabaya. Mengapa kemudian saya tertarik untuk mengambil 

Oi sebagai bahan penelitian saya adalah karena ditemukannya fakta – fakta menarik terkait 

Oi yang pada awalnya merupakan organisasi massa yag berbasis kecintaan kepada sosok 

musisi yang fenomenal yaitu Iwan Fals. Kemudian ditemukan pula fakta bahwa Oi ini juga 

selain menjadi sebuah organisasi tapi juga melakukan sifat – sifat gerakan di dalamnya 

sehingga muncul fakta baru bahwasannya Oi kemudian juga bergerak dalam ranah gerakan 

social politik. Oi sendiri juga memiliki karakter yang hampir mirip dengan gerakan lain yang 

juga menganut seorang tokoh sebagai poros dari gerakan namun yang membuat unik adalah 

tokoh ini bukan tokoh penemu teori – teori di bidang sosial politik melainkan Iwan Fals.  

Selanjutnya penelitian ini dikerjakan dengan metode deskripsi sehingga data – data 

yang telah diperoleh oleh penulis kemudian di paparkan secara jelas dengan metode deskripsi 

dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teori gerakan dan teori deprivasi social. 

Dalam penelitian ini penulis kemudian ingin mencoba mencari tahu seberapa jauh dan kuat 

pengaruh Iwan Fals atas perilaku politik para penggemaranya, bagaimana kemudian Oi dapat 

mengkonsolidasikan kepentingan individual menjadi kepentingan kelompok dan bagaimana 

dinamika kepentingan dan organisasi yang ada dalam organisasi Oi itu sendiri. Pada akhirnya 

penelitian ini diharapkan dapat menambah varian kajian dalam bidang Ilmu Politik 

khususnya dalam kajian gerakan dan komunitas sehingga dengan beragamnya jenis penelitian 

yang ada maka Ilmu Politik juga dapat semakin berkembang.  
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Demikian penelitian ini saya buat dan sebelum masuk kedalam isi penelitian tidak lupa 

saya ucapkan rasa terima kasih saya yang teramat dalam kepada: 

1. Kedua Orang Tua saya yang SUPER, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang 

dan support yang selalu mengalir serta kebebasan beraktivitas dan berekspresi yang 

diberikan kepada saya  

2. Adik saya yang meskipun tidak membantu banyak dalam penelitian ini namun dialah 

yang kemudian mengenalkan saya dengan lagu – lagu Iwan Fals dan Oi sehingga saya 

menjadi tertarik untuk meneliti tentang Oi. (skripsi itu gampang men tapi susah kalo 

dikerjain mepet haha, ojok ditiru) 

3. Seluruh jajaran dosen Ilmu Politik Unair ( Pak Wisnu, Ibu Dwi, Pak Haryadi, Pak Pri, 

Pak Ari, Pak Tris, Pak Ramlan, Pak Ucu, Mas Hari dan Mas Fahrul ) yang telah 

mendedikasikan hidupnya untuk mengajar dan berkontribusi pada penempaan ilmu 

saya serta Mbak Hilda yang sudah mau sabar mentolerir segala kembuletan saya. Ilmu 

Politik untuk Pengabdian Terbaik!! 

4. Keluarga besar ILMU POLITIK UNAIR dari mulai angkatan 96 sampai 2015 yang 

sudah menemani hari - hari saya di kampus selama ini (maaf namanya ga kesebut, 

kalau disebutin semua bisa jadi skripsi juga itu) juga adik – adik 2015 kebawah yang 

mungkin membaca skripsi saya hehe (meskipun belum masuk), terima kasih telah 

memilih untuk bergabung dengan keluarga ini. POLITIK AWESOME! POLITIK 

DJAYA!! Jangan lupa datang MK!! 

5. Politik Unair 2010 yang jagoan – jagoan semua mulai dari teman belajar di kampus, 

diskusi, main – main dan berserikat (you guys know what I mean hahaha). Ardi, 

Jatayu dan Ulik (Ambon) yang mengenalkan dan menemani saya dalam dunia 

pergerakan; Ardha, Aca (Achong), Gopol (Bima), Fadintya, Nyong (Thufeil) yang 

menjadi teman main dan teman gak karu – karuan lah pokoke; RODOPPS yang 
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membuat saya percaya diri bahwa saya bukan satu – satunya perempuan di 2010; 

Singgih, Revol, Cis (Khrisna), Gudel (Ardana), Burniy, Najep dan Duta yang juga 

mengisi keseharian saya saat  berkuliah, terima kasih atas semua kebersamaan, 

dukungan dan bantuannya selama ini. Tunggu beberapa tahun lagi nama – nama kita 

yang ada di surat suara yaay!! 

6. Kepada bagian dari Politik 2010 yang tidak saya sebut di atas yang juga Ketua Dewan 

Adat (entah berapa periode hehe), terima kasih mendalam untuk segala waktu dan 

support yang terus mengalir untuk saya, terima kasih telah tulus menemani masa 

transisi saya sejak awal masuk kuliah hingga selesai dan (semoga seterusnya), atas 

kebesaran hatinya untuk menerima saya as I am dan menemani saya berporses. 

Grazie kak, Yon Arsyad  

7. GMNI KOMISARIAT FISIP UNAIR, terima kasih atas kesempatan untuk bergabung 

dan membantu saya mengaktualisasikan ilmu saya sampai sejauh ini. Membantu saya 

untuk mendapat kesempatan menjadi ketua BLM FISIP Unair dan bergabung dalam 

jajaran MPM dan DLM Unair, GmnI Jaya!! Marhaen Menang!! 

8. Mas Zaki Antro yang membantu saya menjadi informan dan berkeliling untuk 

mencari data, teruskan hasil perjuangan dengan jalan apa saja yang pasti kita 

temukan (Iwan Fals - Lancar 1987)  

9. DPC GMNI KOTA SURABAYA, terima kasih untuk dua tahun yang luar biasa, 

terima kasih atas kesempatan untuk melihat luasnya Indonesia dan pemikiran – 

pemikiran luar biasa dari saudara seperjuangan se Indonesia, terima kasih telah 

membuat saya menjadi manusia yang terus berjuang berfikir dan berfikir berjuang, 

MERDEKA!! 

10. Keluarga besar FISIP Unair terutama angkatan 2010 yang selalu kompak 
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11. Keluarga besar Kantin FISIP Unair,Mbak Sri, Bu Darno & Pak Darno dan Mbak Sum 

yang masakannya menjadi pengisi perut saya selama saya berkuliah. Trust me, Politik 

Kantin itu mata kuliah yang lulusnya paling susah ;) 

12. Untuk Mala, Putri, Noriena dan Dita yang selalu mendengarkan curhatan saya tentang 

seeeeeeemuanya 

13. Terima kasih untuk jajaran BPK Oi Surabaya atas support dan data – datanya yang 

sangat berguna dalam penelitian ini. Oi bersatulah!! 

 

 

 

Rizky Jessica Putri 
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