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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia otomotif di Indonesia semakin bertambah maju dan berkembang 

sangat pesat, ini terlihat dari banyaknya penggemar-penggemar motor atau mobil 

dengan merk tertentu yang sering terlihat sedang berkumpul di suatu tempat atau 

sedang melintas di jalan. Kontes-kontes modifikasi juga hampir setiap bulan 

diadakan bahkan sudah dijadikan agenda rutin oleh beberapa perusahaan otomotif 

dan diikuti oleh banyaknya komunitas atau klub-klub yang mendaftarkan motor 

atau mobilnya untuk dipamerkan yang juga sebagai ajang promosi komunitasnya 

untuk menarik anggota baru dari pengunjung yang datang untuk melihat. 

Berkembangnya komunitas motor diberbagai kota merupakan sebuah   

realita yang dihasilkan dari perkembangan sosial masyarakat yang semakin   

heterogen. Hal tersebut menimbulkan implikasi sosial yang positif maupun  

negatif. Situasi yang berkembang saat ini menimbulkan paradigma disebagian 

masyarakat bahwa komunitas motor telah menjadi mesin penghasil generasi yang 

disiplin dalam berlalu lintas ataupun sebaliknya menjadi generasi yang anarkis 

(bersifat negatif) (Rudianto, 2011). 

Komunitas sepeda motor merupakan bentuk kelompok yang terbentuk atas 

kesamaan ketertarikan dan hobi yang sama juga memiliki visi-misi yang sama.  

Untuk menunjukkan identitasnya pada masyarakat biasanya suatu komunitas 

motor menggunakan atribut-atribut tertentu atau acessoris yang dipasangkan pada 
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sepeda motor anggota komunitas, yang menunjukkan bahwasannya mereka  

adalah berasal dari satu komunitas tertentu. 

Banyak komunitas atau klub yang bermunculan sehingga membawa dampak 

positif bagi dunia otomotif maupun bagi pecinta otomotif. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada dua orang narasumber yang 

merupakan anggota salah satu komunitas sepeda motor di Surakarta diketahui 

bahwa selain mereka bisa menyalurkan hobi modifikasi atau yang lainnya, lewat 

komunitas juga diharapkan tumbuh jiwa sosial, rasa solidaritas, rasa saling 

memiliki, dan lain-lain. Sebuah komunitas juga mampu membuat anggotanya 

menjadi berdedikasi tinggi dan mempunyai loyalitas yang kuat. 

Perilaku komunitas sepeda motor tidak saja meresahkan masyarakat, tapi  

juga merugikan club–club motor lain yang merasa tidak terlibat dalam aksi–aksi  

anarkis maupun negatif. Perilaku komunitas motor tentu saja sangat  

mengkhawatirkan, karena mereka merupakan generasi muda yang kelak 

diharapkan menjadi penerus, pemilik masa depan bangsa. Perilaku komunitas 

sepeda motor dalam berlalu lintas menurut banyak kalangan harus dilihat secara  

menyeluruh, tanpa bermaksud membenarkan tindakan  negatif perilaku komunitas 

motor yang tidak lepas dari faktor–faktor diluarnya. 

Masyarakat memandang bahwa dalam komunitas sepeda motor hanya 

sekedar berkumpul dan tidak mempunyai tujuan. Masyarakat juga memandang 

dalam komunitas sepeda motor sebagai kelompok yang sering mengganggu 

masyarakat. Namun demikian, komunitas sepeda motor tersebut tetap merupakan 

kelompok sosial yang mempunyai aturan maupun tujuan masing-masing, 
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peraturan maupun tujuan itu juga merupakan wadah untuk menanamkan karakter 

pada anggota komunitas sepeda motor untuk dapat berperilaku sesuai dengan 

keinginan dari kelompok. 

Kehadiran komunitas sepeda motor menimbulkan permasalahan sosial 

ditengah–tengah masyarakat, setelah selama ini masyarakat sudah banyak  

dipusingkan oleh aksi seperti tawuran antar pelajar, sampai hal–hal yang 

menjerumus kriminal. Perilaku komunitas motor dalam berkendara sebenarnya  

bukan hal baru.  Aksi main kebut dan cenderung brutal dalam mengendarai 

kendaraannya sudah ada sejak 10 tahun bahkan belasan tahun yang lalu, selain itu  

masih banyak permasalahan oleh para komunitas sepeda motor dimana safety 

riding/keselamatan dalam berkendara dan peraturan lalu lintas yang sama sekali 

tidak diterapkan oleh para komunitas motor. 

Pandangan negatif masyarakat terhadap komunitas motor di atas diperkuat 

oleh berbagai kasus yang terjadi seperti peristiwa oknum anggota geng motor 

melakukan perusakan warung-warung dipinggiran jalan. Ada lagi kejadian dimana 

oknum anggota geng motor mengeroyok dua remaja dengan menggunakan senjata 

tajam di Surabaya yang mengakibatkan korbannya mengalami luka serius karena 

dibacok dengan pedang. Wawan, P. (2013, September 22). Geng Motor Cari 

Perhatian dengan Kekerasan, Solo Pos, hlm. 7. 

Selain itu, fenomena geng motor juga terjadi di Bandung, oknum anggota 

geng motor merasa bangga karena bisa merobohkan lawan, merusak fasilitas 

umum, merampok, menganiaya, dan berperilaku destruktif lainnya yang membuat 

ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Tindakan tersebut sudah menghantui di 
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kalangan masyarakat Bandung hampir di setiap malam. Akibatnya masyarakat 

sekitar tidak berani keluar malam hari karena aktifitas geng motor, seperti tawuran 

dan raungan suara motor yang sudah sering terjadi, Arifin, L. (2014, Februari 14). 

Konter HP dan Cricle K Dijarah Geng Motor. Jawa Pos, hlm. 15-16. 

Sementara itu di Riau juga terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh 

kawanan geng motor. Kawanan yang diduga berjumlah sekitar 200-an orang ini 

membuat onar di beberapa tempat. Beberapa tempat yang diketahui menjadi 

lokasi terjadinya aksi kekerasan oleh kelompok geng motor ini diantaranya terjadi 

di jalan Diponegoro depan MAN 2 Model, di depan Purna MTQ jalan Sudirman, 

dan Terminal AKAP. Ratusan orang yang ada dalam grombolan geng motor 

tersebut tampak beringas dengan membawa berbagai senjata tajam seperti balok 

kayu, besi dan samurai. Akibatnya, tidak kurang dari lima orang tidak bersalah 

yang menjadi korban kekerasan karena bacokan dari aksi geng motor tersebut 

Dwi, C. (2013, Oktober 5). Aksi Kekerasan Geng Motor di Makasar. Jawa Pos, 

hlm. 21. 

Berbagai fenomena mengenai geng motor di atas semakin membuat 

masyarakat tidak suka bahkan anti dengan perkumpulan sepeda motor, walaupun 

hanya sekedar perkumpulan sepeda motor yang tidak mengganggu masyarakat 

sekitar. Hal itu terjadi karena sudah terkontaminasinya pemikiran dari masyarakat 

luas oleh berbagai aksi geng motor yang sangat mengkhawatirkan keselamatan 

banyak orang. Di sisi lain, akibat maraknya aksi geng motor yang terjadi di mana-

mana juga semakin membuat masyarakat tidak percaya lagi pada aparat penegak 

hukum, seperti polisi.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui fungsi 

sosial komunitas sepeda motor terhadap lingkungan sosialnya di Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian 

ini bertujuan untuk mendiskripsikan asal mula terbentuknya komunitas sepeda 

motor dan fungsi sosial pada komunitas sepeda motor di Surakarta  terhadap 

lingkungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat bagi komunitas sepeda motor 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan program kegiatan yang lebih positif bagi seluruh anggota 

komunitas sepeda motor sehingga mampu memberikan manfaat dan citra baik 

di dalam lingkungan masyarakat. 

2. Manfaat bagi peneliti lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan materi bagi 

penelitian selanjutnya yang sejenis mengenai fungsi sosial komunitas motor 

di dalam lingkungan sosial. 


