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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Berbicara tentang komunitas klub motor mengingatkan kita kepada orang-

orang yang suka ugal-ugalan dan kebut-kebutan di jalan. Fakta adanya klub motor 

ini memang sering atau kurang diterima di kalangan masyarakat. Hujatanpun 

sering dilontarkan tanpa adanya untuk memahami dan mengerti tentang 

komunitas mereka. Seandainya diterima hanya dilingkungan-lingkungan tertentu. 

Komunitas klub motor sering disesuaikan dengan gaya hidup dan penampilan 

yang mereka ikuti.  

Community menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal 

disuatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor 

utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para 

anggotannya. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa komunitas adalah suatu 

wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang 

tertentu. Dasar-dasar dari pada komunitas adalah lokalitas dan perasaan 

masyarakat setempat. 

Fakta klub motor sering ditunjukkan dengan kebersamaan dan 

kekompakan mereka. Tidak hanya itu saja, komunitas klub motorpun mempunyai 

visi  dan misi yang mereka buat. Dalam komunitas ini mereka selalu nongkrong 

bersama ditempat yang ramai atau bascame agar bisa dilihat masyarakat sekaligus 
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ajang silaturahmi kepada klub motor lain yang sedang melintas ataupun juga 

hanya sekedar nongkrong. Nomor motor mereka juga jelas dan tercatat dalam 

kepolisian atau wadah dari perkumpulan klub motor. Klub motor biasanya 

beranggotakan oleh orang-orang yang mempunyai hobi terhadap motor. Tidak 

sedikit komunitas klub motor yang berada di bawah bendera pabrik motor dan 

mempunyai nama dengan merek pabrikan. 

Pengertian dan pemahaman kebersamaan mereka inilah yang menjadi ciri 

dari klub motor itu. Kebersamaan yang mereka tunjukkan menjadi salah satu 

bukti bahwa dalam komunitas harus ada kepercayaan dan kebersamaan. Semua 

ini mereka wujudkan dalam pendekatan masyarakat. Misalnya, saat ada bencana 

alam mereka juga ikut membantu secara materil maupun non materil. Mereka 

melakukannya dengan kebersamaan dan kekompakan mereka dalam satu 

komunitas klub motor. Kebersamaan itu juga mereka terapkan pada saat touring 

yang menjadi salah satu kegiatan rutinitas dari klub motor. Dijalan mereka selalu 

memberi tanda atau istilah-istilah untuk selalu tertib di jalan raya. 

Penelitian ini mencoba untuk memahami dan mengungkapkan secara 

ringakas tentang komunitas klub motor yang selalu dianggap miring oleh 

masyarakat. Penelitian ini mencoba mengungkapkan apa saja dan bagaimana 

komunitas klub motor itu dapat bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat. 

Kegiatan klub motor lebih lebih mendasar kearah kampanye safety reading dan 

kegiatan sosial. Harga diri klub motor dapat terhina bila kedapatan anggotanya 

tidak tertib dijalan raya dan tidak dianjurkan memecahkan masalah dengan baku 
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hantam, tetapi lebih fleksibel dan musyawarah bila ada masalah dijalan atau 

dalam perkumpulan.  

Sudah banyak sekali klub-klub motor yang dapat kita jumpai di Kota Solo. 

Dari yang bervariasi merek motor, yang seragam, modifikasi dan lain-lain. Tapi 

sayangnya tidak semua klub-klub motor di Solo memiliki kegiatan yang positif 

dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itu juga klub 

motor dipandang negatif dan buang-buang waktu saja. 

  Seperti halnya dalam komunitas klub motor NewSniper (Solo Ninja 

Performance) juga mempunyai aturan, visi dan misi yang wajib untuk dijadikan 

acuan bagi para anggotanya. Misalnya, saat ada masalah antar individu klub 

selalu memecahkan masalah dengan musyawarah. Tidak hanya itu saja klub 

NewSniper (Solo Ninja Performance) juga ingin bersosialisasi kepada masyarakat 

dan membenarkan pemikiran masyarakat bahwa semua komunitas klub motor itu 

tidak sama. Perkumpulan klub motor ini tidak terdiri dari beberapa merek motor, 

melainkan hanya satu merek motor saja. Sebab klub ini dibawah bendera pabrik 

motor yaitu Kawasaki (khusus motor ninja). 

Lingkungan solo yang menjadi tempat penelitian merupakan salah satu 

wilayah yang anak-anak mudanya suka dengan komunitas klub motor. 

Perkembangan dunia otomotif di Indonesia kian hari semakin berkembang. 

Terbukti sering diadakannya event-event otomotif baik roda dua maupun roda 

empat. Dunia otomotif mendapat respon yang bagus dari masyarakat khususnya. 
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Kegiatan yang bersifat menggalang para penggemar otomotif semakin diminati 

baik di Kota Surakarta maupun di daerah-daerah pelosok nusantara. 

Komunitas klub motor berbeda dengan adanya genk motor yang saat ini 

dikenal oleh masyarakat. Masyarakat menganggap komunitas klub motor dan 

genk motor itu sama. Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan bahwa komunitas, 

klub dan genk motor itu berbeda. Jika ditinjau lebih dalam terdapat pandangan 

masyarakat yang semakin negatif. Mereka menganggap keberadaan mereka itu 

meresahkan masyarakat, apalagi bagi orang tua. Para orang tua takut, jika anak-

anak mereka ikut atau bergabung dalam komunitas klub motor maupun genk 

motor. 

Komunitas dan klub lebih cenderung pada organisasi yang terarah dan 

mempunyai aturan-aturan yang ada dalam komunitas. Mereka lebih mengarah 

kesport dan kegemaran mereka terhadap motor. Mudah mencirikan klub motor, 

karena salah satu ciri mereka yaitu tidak ugal-ugalan dijalan walaupun masih ada 

klub-klub motor yang masih memiliki sifat arogan serta pengetahuan berlalu 

lintas yang minim. Komunitas motor memeng tidak jauh beda dengan klub motor, 

sama - sama tidak melakukan kegiatan yang berbau rusuh dan arogan namun dari 

segi peraturan dan safety reading, komunitas motor berbeda hanya lebih 

mengandalkan kegiatan touring.  

Sedangkan genk cenderung pada perkumpulan yang bebas dan tidak 

terarah, tidak ada aturan yang mengikat dan mengharuskan seseorang yang ada 

dalam perkumpulan itu untuk menataatinya. Misalnya, genk motor lebih suka 
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untuk ikut balap liar dari pada balap resmi yang diadakan oleh pemerintah daerah. 

Menurut mereka balap liar lebih menantang dan kepuasaan hati mereka tercapai. 

Penyebab inilah yang membuat masyarakat menjadi memandang komunitas klub 

motor dengan sebelah mata dan selalu meremehkan klub motor. 

Sekarang genk motor sudah berada pada taraf yang berbahaya, tak segan 

mereka tawuran dan tak merasa berdosa para genk tersebut membunuh. Jelas 

bukan ciri-ciri dari klub motor maupun komunitas klub motor. Namun sekarang 

perlu diwaspadai karena ada genk motor yang berkedok klub motor maupun 

komunitas motor. Berpakaian rapi dan mengenakan seragam, safety dan penuh 

perlengkapan berkendara namun arogan, anarkis dan egois kalau dijalan serta tak 

segan mereka membuat rusuh bila merasa diganggu. Selama AD/ART mereka 

jelas dan terdaftar dipihak kepolisian, klub motor tidak bakal berubah menjadi 

genk motor. 

Apapun jenis perkumpulan para bikers, bila mengacu pada perdamaian 

dan persaruan yang solid itu tidak akan menjadi masalah yang berarti bagi 

masyarakat. Saling tolong menolong akan mampu meningkatkan kekompakan 

mereka dan tidak adanya rasa sombong kepada klub atau komunitas lainnya., 

kalau bertemu saling klakson agar tidak dicap sombong. 

Penelitian ini mencoba untuk memahami pemikiran masyarakat terhadap 

komunitas klub motor menjadi negatif dimata mereka. Lingkungan solo yang 

menjadi tempat penelitian merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak 

komunitas klub motor, dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. Dewasa ini 
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komunitas klub motor di Kota Solo sudah menjadi trend tersendiri dikalangan 

penggila otomotif. Maraknya komunitas klub motor di Kota Solo tidak bisa lagi 

dibedakan dengan genk motor. 

Georg Simmel yang dikutip dari Soerjono Soekanto mengatakan 
bahwa mengambil ukuran besar-kecilnya jumlah anggota kelompok, 
dilihat dari bagaimana individu dapat mempengaruhi kelompoknya 
serta interaksi social dalam kelompok tersebut (Soerjono Soekanto, 
2003: 121). Kemudian Soerjono Soekanto membedakan kelompok-
kelompok sosial dalam beberapa faktor antara lain seperti kesadaran 
akan jenis yang sama, adanya hubungan sosial dan orientasi serta 
tujuan yang telah ditentukan. Maka untuk membentuk suatu kelompok 
suatu hal yang penting selain perasaan akan jenis yang sama juga 
sangat dipengaruhi oleh tujuan yang sama. 
 

Pengertian masyarakat sendiri adalah sekelompok orang yang mempunyai 

identitas sendiri, yang membedakan dengan kelompok lainya, dan hidup dalam 

wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Dalam masyarakatpun banyak yang 

menonjolkan sifat keindividuannya. Individu tanpa masyarakat tidak berarti sama 

sekali, masyarakat tanpa individu juga tidak akan berarti apa-apa dan tidak 

memiliki peranan sama sekali.  

Penulis tertarik untuk meneliti komunitas klub motor NewSniper (Solo 

Ninja Performance) karena sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap 

komunitas klub motor merupakan sebuah tantangan tersendiri, khususnya pada 

komunitas klub motor NewSniper (Solo Ninja Performance). Dalam pergaulan 

sehari-hari komunitas ini memiliki lingkungan sendiri. Semua informan  

menyatakan bahwa dalam berkomunikasi dan bersosialisasi mereka tidak berbeda 

dengan orang lain pada umumnya. Dalam melakukan komunikasi dengan 
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lingkungan masyarakat mereka tetap dengan siap berkomunikasi, apa yang 

mereka bicarakan dan bagaimana mereka menciptakan kelompok, organisasi, 

budaya dan institusi.  

Komunikasi bukanlah sekedar alat bantu yang tidak berbau, tidak berasa 

dan netral untuk menyebarkan informasi. Komunikasi lebih dari sekedar 

instrument pengaruh. Komunikasi merupakan lingkungan dimana dunia sosial 

diciptakan dan kita benar-benar memiliki komunikasi dalam dunia tersebut. 

Komunikasi menurut Everett M. Rogers adalah proses dimana suatu ide dialihkan 

dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk tingkah laku 

mereka (Cangara,2005: 19). 

Dari latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai komunikasi dan persepsi masyarakat. Dalam artian 

bagaimana cara komunitas klub motor NewSniper (Solo Ninja Performance)  

menempatkan komunitas mereka ditengah-tengah masyarakat yang akhir-akhir ini 

bermunculan genk motor yang mengatas namakan genk mereka sebagai 

komunitas klub motor dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap komunitas 

NewSniper (Solo Ninja Performance) di Kota Surakarta ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi komunikasi komunitas klub motor dalam pembentukan 

citra ?  
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi komunitas 

klub motor dalam pembentukan citra.   

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis khususnya, memberikan pengetahuan bagaimana kehidupan 

komunitas klub motor yang terjadi ditengah masyarakat yang heterogen.  

2. Secara umum diharapkan penulis dapat memberikan manfaat kepada dosen, 

mahasiswa, akademisi serta masyarakat pada umumnya.  

 

 


