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ABSTRAK 
Masyarakat perkotaan sering dikaitkan dengan pola hidup konsumtif. Budaya konsumtif yang ada 

di perkotaan muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya sarana dan prasarana yang 

menunjang serta berkembangnya teknologi yang semakin pesat pada saat ini. Komunitas Malang 

Brio Community merupakan komunitas yang menjadi representasi dari masyarakat yang memiliki 

pola hidup konsumtif. Komunitas Malang Brio Community adalah sebuah komunitas mobil Honda 

Brio yang berbasis di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apa itu Malang 

Brio Community dan juga menjelaskan tentang gaya hidup Malang Brio Community. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan teori dari Pierce yaitu icon, index, dan symbol. Malang Brio Community sebagai 

icon, gaya hidup komunitas sebagai index, dan ngopi sebagai symbol dari adanya suatu gaya hidup 

Malang Brio Community. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah proses terbentuknya 

komunitas Malang Brio Community dari awal terbentuknya pada tanggal 1 Januari 2016, Kegiatan 

yang ada pada komunitas Malang Brio Community yaitu Kopdar, Bakti Sosial, dan Touring, 

Fungsi dari terbentuknya komunitas Malang Brio Community yaitu Kekeluargaan (Kerekatan), 

Sharing atau berbagi informasi terkait bengkel (mesin, understeel, dan variasi), dan Identitas diri 

dari anggota Malang Brio Community.  

Kata Kunci: Gaya Hidup, Pola Aktivitas, Malang Brio Community 

 

ABTRACT 

Urban communities are often associated with consumptive lifestyles. Consumptive culture in the 

urban area emerged along with the development of facilities and infrastructure that support and the 

rapid development of technology at this time. Malang Community Brio Community is a 

community that becomes a representation of people who have a consumptive lifestyle. Malang 

Community Brio Community is a community of Honda Brio cars based in Malang. This research 

aims to describe what is Malang Brio Community and also explain about Malang Brio Community 

lifestyle. This research uses ethnographic research method with qualitative approach. This research 

uses the theory of Pierce that is icon, index, and symbol. Malang Brio Community as icon, 

community life style as index, and coffee as symbol of existence of lifestyle Malang Brio 

Community. The result of this research is the process of forming community of Malang Brio 

Community from the beginning of its establishment on January 1, 2016, The activity that existed 

in community of Malang Brio Community that is Kopdar, Social Activity, and Touring, The 

function of the formation of community of Malang Brio Community that is Kinship ), Sharing or 

sharing of workshop related information (machine, understeel, and variation), and Identity of 

members of Malang Brio Community. 

Keywords: Lifestyle, Activity Pattern, Malang Brio Community 
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Pendahuluan 

Ada banyak bentuk 

kesatuan manusia yang membuat kita 

perlu untuk menggunakan beberapa 

istilah yang berbeda-beda pada tiap 

kesatuannya. Istilah masyarakat 

sering dipakai, adapun beberapa 

istilah khusus yang ada dalam 

masyarakat yaitu adalah komunitas, 

kelompok, perkumpulan, golongan 

sosial, dan kategori sosial. Kata 

masyarakat berasal dari bahasa Arab 

yaitu syaraka yang berarti turut serta. 

Yang dapat disebut masyarakat 

adalah manusia yang berkumpul dan 

saling berintekasi satu sama lain 

(Koentjaraningrat, 2011). 

Pada saat ini dapat dilihat 

bahwa di Indonesia terdapat suatu 

kesenjangan antara kehidupan 

masyarakat perkotaan yang identik 

dengan perkembangan teknologi, 

sarana dan prasarana serta 

infrastruktur yang menunjang untuk 

masyarakat berbanding terbalik 

dengan keadaan yang dialami oleh 

masyarakat perdesaan. Pada 

masyarakat perdesaan dalam hal 

pekerjaan memiliki banyak 

kesamaan antar individu, namun 

berbeda dengan masyarakat 

perkotaan yang cenderung lebih 

bermacam-macam latar belakang 

pekerjaan antar individu masyarakat. 

Interaksi antar anggota masyarakat di 

perdesaan hanya dalam lingkup kecil 

dan cenderung bersifat homogen 

dalam hal pekerjaan mereka. 

Berbeda dengan interaksi masyarakat 

perkotaan dengan latar belakang 

pekerjaan yang bermacam-macam 

membuat interaksi pada tiap individu 

berbeda pula. Pada masyarakat 

perdesaan juga terdapat suatu 

komunitas dalam masyarakat namun 

lingkup anggota komunitas dari 

masyarakat perdesaan bersifat 

homogen dan memiliki banyak 

kesamaan latar belakang pekerjaan. 

Sedangkan pada masyarakat 

perkotaan, juga terdapat suatu 

komunitas yang lingkup anggota 

komunitasnya lebih luas 

jangkuannya dan juga dengan latar 

pekerjaan yang lebih variatif dan 

bermacam-macam. 

Menurut Redfield (dalam 

Ismani, 1991) membagi suatu 

masyarakat menjadi dua tipe yaitu 



3 

 

tradisional (folk society) dan modern 

(urban society). Ciri-ciri masyarakat 

kota (urban society) adalah 

merupakan suatu kesatuan yang 

besar, heterogen, rasa kesatuan 

kelompok dan solidaritas dalam 

kelompok tipis, pola kehidupannya 

lebih beraneka ragam sehingga sulit 

dikategorikan sebagai kebudayaan, 

satuan-satuan sosial bukan semata-

mata kelompok-kelompok keluarga 

tetapi lebih luas ke arah sebuah 

organisasi yang sesuai dengan 

kepentingan dan berlandasan 

peraturan yang telah dibuat dan 

disepakati, bersifat lebih rasional dan 

logis dalam mengatasi suatu 

permasalahan, dan dalam hal 

ekonomi berdasarkan dengan 

pertimbangan pasar atau ekonomi 

pasar (Ismani, 1991). Dalam 

masyarakat kota terdapat banyak 

wadah usaha kerjasama  atau 

organisasi yang bekerjasama untuk 

mencapai kebutuhannya. Karena 

adanya modernisasi mereka juga 

ditandai dengan kesediaannya untuk 

masuk ke dalam organisasi atau 

perkumpulan-perkumpulan yang 

bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhannya (Ismani, 1991). Kini di 

Indonesia banyak berkembang 

bermacam-macam  komunitas, 

khususnya di kota-kota besar. Kata 

komunitas berasal  dari kata 

communitas yang berarti adalah 

mempunyai kesamaan. Pada dalam 

komunitas ini tiap individu 

mempunyai maksud tertentu 

didalamnya. Adanya suatu kesamaan 

keadaan merupakan faktor utama 

dari pembentukan komunitas. Sebab, 

suatu komunitas bisa diartikan 

sebagai suatu cara untuk berinteraksi 

yang berdasarkan adanya 

keseluruhan fungsional. Ciri-ciri 

komunitas adalah adanya kesatuan 

wilayah, memiliki rasa identitas 

komunitas antar individu yang ada 

dalam komunitas, dan memiliki 

kebutuhan fungsional 

(Koentjaraningrat, 2011). 

Definisi komunitas adalah 

sekumpulan manusia yang 

berinteraksi satu dengan yang lain. 

Dalam komunitas terdapat bagian-

bagian yang disebut dengan anggota 

dan pada anggota komunitas 

memiliki rasa identitas komunitas 

yang sama (Koentjaraningrat, 2011). 

Komunitas-komunitas banyak 

terbentuk di kota-kota besar, 
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khususnya di kota Malang. Kota 

Malang merupakan kota yang 

menjadi destinasi wisata di Jawa 

Timur. Sebagai kota wisata Malang 

merupakan kota yang memiliki 

banyak destinasi wisata yang 

berbagai macam antara lain; theme 

park, wisata alam (pegunungan, 

rafting, paralayang) dan lain 

sebagainya. Salah satu komunitas 

yang berada di kota Malang adalah 

komunitas Malang Brio Community 

(MBC). Malang Brio Community 

(MBC) merupakan sebuah 

komunitas/perkumpulan penggemar 

mobil Honda Brio yang ada di Kota 

Malang. Gaya hidup merupakan pola 

perilaku yang dilakukan secara 

berulang-ulang yang mempengaruhi 

nilai sosial dalam masyarakat. David 

Chaney dalam bukunya Lifestyle 

menyatakan bahwa suatu gaya hidup 

adalah cara yang memiliki pola 

dalam menginvestasi aspek dalam 

keseharian yang terkait nilai sosial 

atau simbolik, yang memiliki arti 

bahwa suatu gaya hidup adalah cara 

memainkan suatu identitas atau dapat 

dijelaskan bahwa adanya gaya hidup 

adalah cara yang berpola dalam 

lingkup pergaulan, atau adanya suatu 

apresiasi terhadap artefak budaya 

material (Chaney, 1996). 

Komunitas Malang Brio 

Community memiliki aktivitas rutin 

tiap minggunya pada hari Jum’at 

malam yakni Friday Night Kopdar 

(Kopi Darat). Kopdar (Kopi Darat) 

merupakan singkatan dari kata Kopi 

Darat yang berarti adalah ajang 

berkumpulnya para anggota 

komunitas Malang Brio Community 

yang bertujuan untuk berkumpul 

membicarakan seputar kegiatan-

kegiatan yang direncanakan untuk 

kedepannya, membicarakan seputar 

modifikasi mobil Brio meliputi 

modifikasi interior maupun eksterior, 

dan membicarakan masalah performa 

mesin Honda Brio. Kopdar (Kopi 

Darat) yang istilahnya dalam 

Komunitas Malang Brio Community 

ini bertempat di Jalan Bandung, 

Kawasan Ijen, Kota Malang. Dalam 

aktivitas Kopdar (Kopi Darat) 

mingguan tersebut terdapat agenda 

yang dilaksanakan setelah Kopdar 

(Kopi Darat) yaitu agenda Rolling 

thunder. Rolling thunder adalah 

aktivitas yang dilakukan komunitas 

Malang Brio Community untuk 

berkeliling kota beriringan bersama 
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dengan seluruh anggota komunitas 

Malang Brio Community yang 

mengikuti acara Kopdar (Kopi 

Darat) pada hari itu. Setelah adanya 

aktivitas Rolling thunder, para 

anggota komunitas Malang Brio 

Community melakukan aktivitas 

selanjutnya yakni aktivitas 

nongkrong. Menurut peneliti studi 

kasus tentang gaya hidup yang ada 

dalam komunitas menarik untuk 

dibahas sebagai judul penelitian 

karena saat ini di kota-kota besar 

telah banyak bermunculan sebuah 

komunitas serupa dengan beragam 

aktivitas yang dilakukan oleh 

masing-masing komunitas. Selain itu 

penelitian tentang gaya hidup ini 

menggambarkan tentang bagaimana 

gaya hidup para anggota MBC 

(Malang Brio Community) terhadap 

aktifitas yang sering mereka lakukan 

serta menginformasikan kepada 

masyarakat luas akan keberadaan 

komunitas Malang Brio Community 

(MBC). 

Metode 

Metode penelitian adalah cara 

pelaksanaan dalam adanya suatu 

masalah penelitian yang dimana 

seorang peneliti melihat, mengetahui 

dan serta menjelaskan suatu masalah 

penelitian. Penelitian ini 

mengunakan metode studi lapangan 

dengan cara pengamatan lokasi 

penelitian, wawancara dengan para 

informan yang dirasa mampu untuk 

menjelaskan tentang masalah yang 

sedang dikaji oleh peneliti serta 

dokumentasi. Penelitian ini tergolong 

sebagai penelitian deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan metode 

studi langsung di lapangan 

melakukan observasi guna untuk 

mengungkap fakta yang terdapat di 

lapangan. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan 

dan Taylor adalah suatu tahapan 

dalam penelitian yang menghasilkan 

suatu deskripsi data berupa lisan 

ataupun tulisan yang berasal dari 

subjek dan objek yang dikaji dengan 

tujuan mendapat suatu deskripsi 

secara rinci. Peneliti merupakan 

pengamat suatu fenomena yang 

bertugas untuk mengamati pelaku 

serta memahami dan mencatat 

(Bogdan & Taylor, 1993). Peneliti 

memfokuskan penelitian pada 

komunitas Malang Brio Community 
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(MBC) yang ada. Peneliti merupakan 

salah satu anggota Malang Brio 

Community, pada awal penelitian 

peneliti melakukan konsultasi kepada 

pihak-pihak yang ada dalam struktur 

keanggotaan Malang Brio 

Community dan meminta ijin kepada 

ketua serta anggota yang ada dalam 

struktur Malang Brio Community 

untuk menjadikan Malang Brio 

Community sebagai objek dari 

penelitian yang dikaji oleh peneliti. 

Pada proses penelitian, peneliti telah 

disarankan oleh ketua dan struktur 

yang ada untuk siapa saja yang 

direkomendasikan untuk dapat 

dijadikan informan dalam penelitian 

yang dikaji oleh peneliti. Tidak ada 

suatu halangan atau kesulitan dalam 

berjalannya proses pengumpulan 

data yang dilakukan oleh peneliti. 

Para informan yang ada dapat diajak 

kerjasama apabila peneliti akan 

melakukan pengumpulan data. 

Pada analisa data digunakan 

untuk menganalisa data yang 

diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan peneliti di lapangan 

mengenai gaya hidup Malang Brio 

Community. Hasil dari penelitian 

yang dianalisa adalah data yang 

berasal dari observasi yang dilakukan 

peneliti, wawancara yang dilakukan 

selama proses penelitian, serta 

adanya beberapa literatur yang 

digunakan oleh peneliti untuk 

mengkaji permasalahan yang terkait 

dengan penelitian dari berbagai 

sumber. Metode yang digunakan 

oleh peneliti dalam pengumpulan 

data adalah metode penelitian 

kualitatif. 

Dari hasil penelitian 

dijabarkan dengan analisa berupa 

deskripsi, sehingga data yang 

diperoleh dapat dijelaskan secara 

rinci. Selain itu konsep icon, index, 

dan symbols dari Pierce. Dengan 

menggunakan konsep icon, index, 

dan symbols peneliti dapat 

menjelaskan dan menganalisis 

permasalahan yang dikaji serta dapat 

menjelaskan bagaimana gaya hidup 

Malang Brio Community yang ada di 

Kota Malang. 

Hasil dan Pembahasan 

Malang Brio Community 

(MBC) adalah komintas penggemar 

atau owner /pemilik otomotif Honda 

Brio di Malang. Pembentukan 

komunitas MBC adalah sebagai salah 
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satu wadah untuk menjalin tali 

silaturahmi, persaudaraan, dan saling 

berbagi dalam berbagai hal, terutama 

seputar mobil Honda Brio. MBC 

dideklarasikan pada tanggal 1 Januari 

2016. Akan tetapi kepengurusan 

MBC sudah terbentuk sejak 30 

Oktober 2015.  

Pembentukan MBC berawal 

dari kesamaan hobby mobil Honda 

Brio untuk berkumpul dan sharing 

informasi yang kemudian, 6 orang 

berinisiatif membentuk MBC. Enam 

orang tersebut adalah Isa, Roy, 

Anang, Yunan, Andre dan Elsa. 

Malang Brio Community berlatar 

belakang anggota yang berprofesi 

pekerja dan adapun beberapa anggota 

yang masih menjadi mahasiswa aktif 

pada salah satu Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) di Kota Malang yang 

kisaran rata-rata usia dari anggota 

Malang Brio Community adalah 

antara usia 23 tahun sampai dengan 

39 tahun. 

Komunitas Malang Brio 

Community memiliki beberapa 

agenda rutin yang tertera pada 

anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga komunitas atau yang biasa 

disebut AD/ART komunitas yang 

antara lain adalah agenda rutin 

Kopdar (Kopi Darat) mingguan, 

acara bakti sosial, dan acara 

rally/touring yang bertujuan untuk 

menjalin tali silaturahmi antar 

keluarga anggota komunitas, berikut 

adalah beberapa penjelasan 

mengenai agenda rutin tersebut. 

Komunitas Malang Brio 

Community ini melakukan Kopdar 

(Kopi Darat) pada setiap hari Jum’at 

malam pada setiap minggunya. Ada 

istilah “Friday Night Kopdar (Kopi 

Darat)” yang berarti adalah Kopdar 

(Kopi Darat) Jum’at malam. Kopdar 

(Kopi Darat) Malang Brio 

Community bertempat di Jalan 

Bandung, Malang, Jawa Timur. 

Aktifitas ngopi menurut anggota 

MBC adalah aktifitas wajib setelah 

Kopdar (Kopi Darat).  

Rundown setiap Kopdar 

(Kopi Darat) yakni adalah 

berkumpul dengan sesama anggota 

Malang Brio Community dan 

sharing-sharing mengenai jadwal 

touring, sharing modifikasi mobil, 

dan ngobrol-ngobrol antar 

anggotanya pada pukul 21.00 WIB 
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yang bertempat di Jalan Bandung 

Kota Malang, dan pada pukul 00.00 

WIB para anggota melakukan 

Rolling thunder. 

Rolling thunder merupakan 

aktivitas dimana seluruh anggota 

seperti melakukan konvoi keliling 

kota Malang untuk mencari tempat 

ngopi dengan beriringan yang 

dipimpin terdepan adalah mobil 

milik Om Roy yang selanjutnya 

dilanjutkan oleh anggota lain. 

Setelah Rolling thunder, para 

anggota mengikuti aktivitas wajib 

yakni ngopi itu sendiri meskipun 

tidak diharuskan juga untuk para 

anggota memesan kopi. Istilah ngopi 

tersebut menurut mereka merupakan 

aktivitas yang sebenarnya adalah 

rehat/istirahat setelah melakukan 

Rolling thunder yang merupakan 

serangkaian aktivitas yang 

merupakan lanjutan dari Kopdar 

(Kopi Darat) yang berada di Jalan 

Bandung. 

Dalam komunitas Malang 

Brio Community, ngopi merupakan 

aktivitas wajib yang selalu dilakukan 

oleh para anggota komunitas dan 

bisa dikatakan sudah menjadi gaya 

hidup komunitas Malang Brio 

Community dalam agenda rutin 

Kopdar (Kopi Darat) mingguan. 

Selain Kopdar (Kopi Darat), 

Malang Brio Community memiliki 

aktivitas yang lain yakni bakti sosial 

dan agenda rutin touring setiap 

beberapa bulan sekali dalam satu 

tahunnya. Bakti sosial yang diadakan 

komunitas Malang Brio Community 

ini antara lain meliputi acara amal 

berupa berkunjung ke panti asuhan di 

sekitaran kota Malang dan juga ada 

agenda pada event tertentu seperti 

pada setiap memasuki bulan 

ramadhan, komunitas Malang Brio 

Community melakukan bagi-bagi 

takjil di jalan yang dilakukan oleh 

para anggota komunitas Malang Brio 

Community dan Sahur on the road. 

Bakti sosial yang baru dilakukan 

Malang Brio Community pada 

tanggal 23 April 2017 di Panti 

Asuhan Al-Falah Pakis, Kabupaten 

Malang. Dalam acara tersebut 

komunitas Malang Brio Community 

memberikan sumbangan berupa uang 

tunai dan sejumlah sembako yang 

diberikan untuk keperluan panti 

asuhan. Acara bakti sosial dilakukan 
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dengan tujuan untuk meningkatkan 

rasa kemanusiaan kepada para 

anggota komunitas Malang Brio 

Community serta untuk meringankan 

beban orang yang kurang mampu 

dengan memberikan  berbagai bentuk 

sumbangan kepada orang yang 

kurang mampu dan lebih 

membutuhkan. Agenda touring yang 

dilaksanakan komunitas Malang Brio 

Community setiap 3 bulan sekali. 

Agenda touring yang ada pada 

komunitas ini yakni seperti touring 

keluarga yang hanya meliputi para 

anggota Malang Brio Community 

yang gunanya untuk menjaga tali 

silaturahmi antar keluarga anggota 

Malang Brio Community. Agenda 

touring pada komunitas Malang Brio 

Community untuk sekedar refreshing 

dengan mengunjungi destinasi-

destinasi wisata yang ada di sekitaran 

kota Malang ataupun luar kota 

Malang. Adapun agenda touring 

yang lain adalah agenda touring 

antar komunitas. Agenda touring 

antar komunitas Brio yang lain juga 

seperti mendatangi acara anniversary 

komunitas Brio yang berada di kota 

lain. Acara yang pernah di datangi 

komunitas Malang Brio Community 

yakni anniversary pertama dari 

komunitas Kediri Brio Community 

yang berbasis di kota Kediri dan juga 

acara anniversary pertama dari 

komunitas Brio Owner Community 

Surabaya yang berbasis di kota 

Surabaya.  

Adapun fungsi dari 

pembentukan komunitas Malang 

Brio Community adalah untuk 

kekeluargaan (kerekatan) yang 

berupa solidaritas antar anggota 

dalam komunitas, yang kedua adalah 

sharing atau berbagi informasi yang 

berupa berbagi informasi terkait 

dengan lokasi bengkel mesin, 

understeel, dan variasi, dan yang 

terakhir adalah sebagai identitas diri 

yang berarti adalah sebuah 

kebanggaan tersendiri bagi anggota 

komunitas saat memakai atribut yang 

terkait dengan Malang Brio 

Community seperti adanya stiker 

yang menempel pada kaca depan dan 

belakang mobil dan seragam yang 

berlogokan Malang Brio Community. 

Dengan adanya aktivitas-

aktivitas yang dilakukan oleh 

komunitas Malang Brio Community 

ini timbul suatu permasalahan yang 
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ada dalam komunitas yaitu adanya 

suatu gaya hidup komunitas Malang 

Brio Community yang berarti adalah 

segala aktivitas yang dilakukan oleh 

anggota Malang Brio Community 

secara terus-menerus dan berulang-

ulang. Gaya hidup merupakan pola 

perilaku yang dilakukan secara 

berulang-ulang yang mempengaruhi 

nilai sosial dalam masyarakat. David 

Chaney dalam bukunya Lifestyle 

menyatakan bahwa suatu gaya hidup 

adalah cara yang memiliki pola 

dalam menginvestasi aspek dalam 

keseharian yang terkait nilai sosial 

atau simbolik, yang memiliki arti 

bahwa suatu gaya hidup adalah cara 

memainkan suatu identitas atau dapat 

dijelaskan bahwa adanya gaya hidup 

adalah cara yang berpola dalam 

lingkup pergaulan, atau adanya suatu 

apresiasi terhadap artefak budaya 

material (Chaney, 1996). Pengaruh 

dari perkembangan media yang ada 

mempengaruhi suatu pola hidup 

masyarakat yang tinggal di 

perkotaan. Seperti adanya komunitas 

Malang Brio Community ini pada 

awal pembentukannya, ketua dari 

Malang Brio Community ingin 

membuat sebuah komunitas layaknya 

komunitas Lamborghini yang ada di 

Jakarta. Dan juga adanya media 

sosial yang berkembang saat ini 

membuat anggota Malang Brio 

Community sering mengunjungi 

sebuah tempat-tempat ngopi yang 

banyak mereka ketahui dari media 

sosial instagram yang berupa 

postingan gambar dari akun-akun 

orang yang ada pada media sosial 

instagram. Sehubungan dengan 

adanya media yang berpengaruh 

dalam berlangsungnya suatu gaya 

hidup, budaya konsumsi masyarakat 

perkotaan terutama pada komunitas 

Malang Brio Community yang bisa 

dikatakan tinggi membuat muncul 

adanya suatu gaya hidup baru yaitu 

adanya suatu gaya hidup ngopi yang 

sering kali dilakukan oleh para 

anggota Malang Brio Community.  

Dalam hal ngopi ini sudah 

menjadi suatu gaya hidup yang ada 

pada komunitas Malang Brio 

Community yang merupakan suatu 

aktivitas yang rutin dilakukan 

seluruh anggota komunitas yang 

dilakukan pada rangkaian aktivitas 

Kopdar (Kopi Darat) pada tiap 

minggunya. Ngopi pada komunitas 
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Malang Brio Community ini tidak 

hanya pada satu tempat saja 

melainkan berpindah-pindah tempat 

namun meskipun berpindah-pindah 

tempat, aktivitas tersebut selalu 

diikuti oleh seluruh anggota Malang 

Brio Community.  

Namun dalam aktivitas 

ngopi ini tidak hanya dilakukan pada 

saat waktu reguler pada saat agenda 

kopdar (kopi darat) saja, melainkan 

dilakukan pada hari-hari biasa namun 

tidak semua anggota hadir dalam 

aktivitas diluar waktu reguler kopdar 

(kopi darat). Aktivitas ngopi yang 

dilakukan diluar jam kopdar (kopi 

darat) ini dilakukan atas kemauan 

tiap individu saja dan hanya 

beberapa individu dengan 

menghubungi salah seorang anggota 

via private message untuk mengajak 

ngopi bareng hanya dengan beberapa 

anggota. Aktivitas ngopi diluar jam 

kopdar (kopi darat) ini dilakukan 

hanya untuk mengobrol, bertukar 

fikiran, bahkan curhat diluar 

pembahasan mengenai komunitas. 

Dan lain halnya apabila ngopi pada 

saat kopdar yang mana tempat ngopi 

disesuaikan dengan rute rolling 

thunder, ngopi diluar jam kopdar 

(kopi darat) ini bersifat insidentil dan 

sesuai dengan kemauan dari anggota 

yang mengajak yang menentukan 

dimana tempat ngopinya. Selain itu 

apabila ngopi pada agenda kopdar 

(kopi darat) itu dalam hal 

pembayarannya total pesanan 

dibayar sendiri-sendiri, berbeda 

halnya dengan ngopi yang dilakukan 

diluar agenda kopdar (kopi darat) 

yang mana dalam sistem pembayaran 

pesanannya kadang kala dilakukan 

oleh anggota yang mengajak, 

membayar secara giliran semisal hari 

ini si A yang membayar, apabila 

besok janjian untuk ngopi lagi akan 

giliran si B yang membayar dan bisa 

dikatakan bergiliran membayar itu 

dalam artian anggota yang istilahnya 

mentraktir pada waktu itu sedang 

memiliki rejeki lebih sehingga ada 

simbiosis mutualisme dari anggota 

yang ikut ngopi diluar kopdar (kopi 

darat) itu.  

Dalam permasalahan kali 

ini, mengapa icon, index, dan symbol 

terkait dengan adanya suatu gaya 

hidup yang ada pada komunitas 

Malang Brio Community. Komunitas 
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Malang Brio Community dijadikan 

sebagai icon dari adanya masyarakat 

perkotaan yang identik dengan pola 

hidup konsumtif. Indexnya dalam 

permasalahan ini adalah Pola hidup 

konsumtif masyarakat perkotaan 

merupakan gaya hidup yang saat ini 

terjadi pada masyarakat perkotaan 

dengan komunitas Malang Brio 

Community sebagai salah satu 

contohnya. Dalam pola hidup 

konsumtif ini Malang Brio 

Community intens melakukan 

aktivitas ngopi yang merupakan 

suatu interpretasi dari kata nyangkruk 

atau nongkrong.  

Simpulan 

Malang Brio Community 

merupakan komunitas yang berbasis 

di Kota Malang yang berguna untuk 

membuat wadah bagi para pencinta 

mobil Honda Brio yang ada di Kota 

Malang. Komunitas Malang Brio 

Community berdiri sejak tanggal 1 

Januari 2016. Malang Brio 

Communtity memiliki aktivitas rutin 

antara lain adalah Kopdar (Kopi 

Darat), Bakti Sosial, dan Touring. 

Fungsi dibentuknya Malang Brio 

Community antara lain adalah 

sebagai sarana untuk menjalin rasa 

kekeluargaan, sharing, dan adanya 

suatu identitas diri pada anggota 

Malang Brio Community. Komunitas 

Malang Brio Community merupakan 

suatu gambaran masyarakat yang 

tinggal di kota besar. Adanya suatu 

gaya hidup masyarakat perkotaan 

dipengaruhi oleh adanya 

perkembangan sarana dan prasarana 

yang memadai di perkotaan.  

Ngopi sudah menjadi suatu 

aktivitas yang ada pada komunitas 

Malang Brio Community yang 

merupakan suatu aktivitas yang rutin 

dilakukan seluruh anggota komunitas 

yang dilakukan pada rangkaian 

aktivitas Kopdar (Kopi Darat) pada 

tiap minggunya. Ngopi pada 

komunitas Malang Brio Community 

ini tidak hanya pada satu tempat saja 

melainkan berpindah-pindah tempat 

namun meskipun berpindah-pindah 

tempat, aktivitas tersebut selalu 

diikuti oleh seluruh anggota Malang 

Brio Community.  
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