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ABSTRAK 
 
 
Saat ini perkembangan perangkat Teknologi Informasi kian canggih dan 

juga kehadiran internet di tengah-tengah masyarakat semakin membawa begitu 
banyak kemudahan bagi penggunanya. Berbagai perangkat internet membuat 
beragam akses terhadap informasi kini dapat diakses hanya melalui satu pintu 
saja. Internet juga dapat menembus batas dimensi kehidupan penggunanya oleh 
siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tidak terkecuali anggota komunitas motor 
yang sedang melakukan kegiatan Kopdar dan Touring.  

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang 
gambaran perilaku dan aktivitas  pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi di 
kalangan anggota Komunitas Motor Box (KOMBO) Indonesia Chapter Surabaya 
dalam pelaksanaan kegiatan Kopdar dan Touring. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik Simple Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel 
dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata 
(tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota 
populasi dianggap homogen (sejenis). Populasi dari penelitian ini adalah anggota 
Komunitas Motor Box (KOMBO) Indonesia Chapter Surabaya, dengan jumlah 
sampel sebesar 100 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner, 
wawancara, data sekunder, dan studi pustaka. 

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa mayoritas anggota 
Komunitas Motor Box (KOMBO) Indonesia Chapter Surabaya dalam 
memanfaatkan perangkat Teknologi Informasi di kegiatannya mayoritas 
responden menggunakan Smartphone atau Tablet adalah jenis perangkat yang 
lazimnya digunakan dengan konten berupa gambar sebagai jenis konten yang 
sering diunggah responden berikut deskripsi obyek/lokasi kegiatan. Fasilitas 
Publik sebagai lokasi akses dengan media pengunggahan berupa 
Smartphone/Tablet/Balckberry menjadi pilihan sebagian besar responden. Media 
sosial dipilih responden sebagai situs web (website) yang efektif untuk publikasi 
serta promosi, cara agar publikasi serta promosi berjalan lebih efektif yaitu 
dengan memberi caption dan hastag/tangar (#) menarik, dan membuat poin lokasi 
baru di situs web Google Maps. Dampak dari pemanfaatan perangkat Teknologi 
Informasi di kegiatan Kopdar dan Touring adalah ditemukannya obyek/lokasi 
baru yang memiliki potensi wisata. Selain itu proses pengunggahan konten dan 
upaya promosi mampu membuat banyak netizen mengetahui informasi mengenai 
lokasi/obyek dan potensi wisata tersebut, serta mampu menarik netizen yang 
penasaran dan berkeinginan untuk mengunjungi lokasi/obyek yang pernah 
dikunjungi anggota komunitas motor di kegiatan Kopdar dan Touring. 
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