
Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan 

1.  Sejak kapan YK didirikan dan siapa pendirinya serta apa ide dasar pendirian ( tujuan dari 

pendirian YK) ?  

2. Apakah ada dokumen formal pendirian YK ? 

3. Apakah ada rumusan visi dan misi tertulis yang ditandatangani atau hanya kesepakatan lisan.  

4. Apakah YK memiliki kantor khusus. Dimana biasanya diadakan kegiatan ? 

5. Apakah ada pengurus khusus yang dibayar (digaji) untuk mengelola YK. Darimana diperoleh 

dana untuk membayarnya?  

6. Apakah untuk menjadi anggota YK harus melalui suatu prosedur pendaftaran khusus?  

7. Apakah ada formulir pendaftaran menjadi anggota YK?  

8. Apakah YK memiliki kartu anggota yg dibuat secara khusus?  

9. Apakah pengurus YK memiliki dokumen tertulis daftar anggota (berbentuk buku catatan atau 

file?)  

10. Apakah ada badan pengurus harian yg mengelola administrasi YK. Jika ada, kepada siapa 

bertanggungjawab dan apa saja tugas-tugasnya ? 

11. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan YK (sejak didirikan sampai sekarang) apa saja yg 

sudah dilakukan dan berapa pesertanya.  

12. Apakah ada upaya khusus untuk menarik minat masyarakat agar bergabung dg YK ? 

13. Usaha apa yg dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota YK ? 

14. Media apa saja yg digunakan untuk mengkomunikasikan eksistensi YK ? 

15. Kalau ada majalah, siapa yg memproduksi, apa isinya, kepada siapa didistribusikan, 

bagaimana caranya, siapa yg membiayai, siapa yang menulis artikel, apa tujuan pembuatan 

majalah tersebut ? 

 



Lampiran 2 : Transkip hasil wawancara 

Wawancara dengan informan 1 ( Oscar Stepahono angelo dacosta anggota YK ) 

Hari / tanggal    : Sabtu , 13 juli 2013  

Waktu    : 19.10 WIB 

Lokasi    : Pasco , Kemiri Salatiga 

 
1. Sejak kapan YK didirikan dan siapa pendirinya serta apa ide dasar pendirian (tujuan dari 

pendirian YK) ?  

YK sudah ada sejak tahun 2006 . awalnya komunitas ini adalah kartini street crew , 

komunitas ini didirikan sebagai suatu wadah berkarya dalam hal ini music punk dan 

hardcore.  

2. Apakah ada dokumen formal pendirian YK ?  

Tidak ada , karena komunitas kami bukanlah organisasi formal , kami berdiri karena 

adanya persamaan akan suatu karya yang sama 

3. Apakah ada rumusan visi dan misi tertulis yang ditandatangani atau hanya kesepakatan ? 

Komunitas kami merupakan komunitas yang memiliki visi dan misi untuk 

menggembangkan aliran – aliran yang mungkin saat ini “terpinggirkan” di kalangan 

masyarakat umum. Tetapi dalam hal ini kami tidak memiliki perjanjian secara tertulis 

atau resmi karena kembali lagi kami bukanlah organisasi yang formal. 

4. Apakah YK memiliki kantor khusus. Dimana biasanya diadakan kegiatan ?  

YK tidak memiliki kantor secara resmi , biasanya kami melakukan kegiatan di tempat 

biasa kami “nongkrong” yaitu di burjo atau kontrakaan 

5. Apakah ada pengurus khusus yang dibayar (digaji) untuk mengelola YK. Darimana 

diperoleh dana untuk membayarnya ?  



Tidak ada pengurus yang digaji. Apabila ada kegiatan kami melaksankan secara 

sukarela atas niat kami sendiri untuk kepentingan kami juga. 

6. Apakah untuk menjadi anggota YK harus melalui suatu prosedur pendaftaran khusus? 

Tidak ada karena YK terbuka untuk umum, bagi siapa saja yang inin bergabung ya ayo 

saja. 

7. Apakah ada formulir pendaftaran menjadi anggota YK?  

Tidak ada kami bebas bagi semua. 

8. Apakah YK memiliki kartu anggota yg dibuat secara khusus?  

Tidak ada 

9. Apakah pengurus YK memiliki dokumen tertulis daftar anggota ( berbentuk buku catatan 

atau file ? 

Tidak ada , kami tidak memiliki dokumen tertulis tentang daftar anggota yang ada di 

kelompok kami. 

10. Apakah ada badan pengurus harian yg mengelola administrasi YK. Jika ada, kepada siapa 

bertanggungjawab dan apa saja tugas-tugasnya ? 

Karena kami bukanlah organisasi non formal maka kami tidak memiliki susunan 

organisasi secara resmi. Biasanya kami membuat susunan organisasi apabila akan ada 

kegiatan yang akan dibuat seperti gigs atau kompetisi skate. Itu untuk mempermudah 

pembagian kerja dan selebihnya untuk formalitas penulisan proposal 

11. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan ( sejak didirikan sampai sekarang ) apa saja yg 

sudah dilakukan dan berapa pesertanya ? 

 kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sudah lumayan banyak ada yang kami     

adakan rutin tiap tahun ada pula yang diadakan rutin tiap minggu diantaranya adalah : 



- break the silence 1, break the silence 2 , break the silence 3 , break the silence 4 

- skatelatiga competition 1 , skatelatiga competition 2 , skatelatiga competition 3 

- skateboarding day 2008 , 2009 , 2010 , 2011, 2012. 2013 

- Studio gigs feat chuck tolerance 

- Private hell party 2008 

- Futsal YPL ( diadakan setiap hari senin jam 19.00 – 21.00 di garasi futsal ngawen ) 

12. Apakah ada upaya khusus untuk menarik minat masyarakat agar bergabung dengan YK ? 

Tidak ada .karena komunitas kami ini bebas dan kami berpikir biar orang yang menilai 

tentang kami . 

13. Usaha apa yg dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota YK ? 

 Tidak ada karena komunitas kami fleksible , kalau ada yang mau gabung kami 

persilahkan saja atau hanya sekedar untuk nongkrong bersama kami saja 

14. Media apa saja yg digunakan untuk mengkomunikasikan eksistensi YK ? 

Kami memiliki beberapa media komunikasi yang kami gunakan untuk berinteraksi 

diantaranya mural atau grafiti ( tergambar disamping cafe YEGE  ) , majalah , poster / 

pamflet , web / blogspot , facebook , dan juga stiker 

15. Kalau ada majalah, siapa yg memproduksi, apa isinya, kepada siapa didistribusikan, 

bagaimana caranya, siapa yg membiayai, siapa yang menulis artikel, apa tujuan 

pembuatan majalah tersebu ?  

Kami Produksi sendiri ,dan kami perbanyak dengan cara difotokopi dan dibagikan 

secara gratis pada saat acara gigs berlangsung.  

 

 



Lampiran 3 : Surat ijin peminjaman gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 : Surat ijin peminjaman listik untuk acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 : Undangan kegiatan acara 

 

 


