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Abstrak 

Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur dan  menjadi salah satu kota metropolitan yang ada di Jawa Timur. 

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia yang posisinya berada setelah kota Jakarta. Dalam beberapa tahun 

ini kota Surabaya mengalami banyak perkembangan yang cukup besar, terutama perkembangan dalam hal 

pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Dengan pertumbuhan perdagangan di Surabaya yang mulai meningkat, 

mengakibatkan keadaan kota Surabaya semakin padat dan terjadi kemacetan dimana-dimana. Keadaan ini 

disebabkan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor untuk memudahkan kegiatan 

sehari-hari. Salah satu kendaraan adalah motor Honda CB yang sampai saat ini tetap menjadi daya tarik tersendiri 

bagi para pecinta roda dua yang menurut mereka memiliki nilai tersendiri saat mengendarainya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan komunitas CB HOT, sehingga peneliti dapat 

mendeskripsikan fungsi komunitas CB HOT bagi para anggota. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori fungsional dari Malinowski. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dari komuntas CB HOT adalah memperoleh identitas, sebagai wadah 

untuk melakukan kegiatan sosial, menyalurkan hobi dan membuka peluang bisnis. Fungsi tersebut dirasakan oleh 

para anggota komunitas CB HOT karena komunitas CB HOT merupakan komunitas yang dapat memberikan 

dampak positif bagi para anggota untuk melakukan kegiatan. 

Kata Kunci : Komunitas CB, Fungsi, Surabaya. 

Abstract 

Surabaya is the capital of East Java and became one of the metropolitan cities in East Java. Surabaya is the second 

largest city in Indonesia whose position is located after the city of Jakarta. In recent years the city of Surabaya 

experienced considerable development, especially in terms of rapidly growing population. With the growth of 

trading in Surabaya which began to increase, resulting in the city of Surabaya is more crowded and there is 

congestion everywhere. This situation is caused by the number of people who use vehicles to facilitate daily 

activities. One vehicle is a Honda CB which until now remains a special attraction for the two-wheeled lovers who 

according to them has its own value when driving it. This study aims to find out what activities are carried out CB 

HOT community, so that researchers can describe CB HOT community functions for members. This research is a 

descriptive research with qualitative approach. The theory used in research is the functional theory of Malinowski. 

The results of this study indicate that the function of CB HOT community is to obtain identity, as a container to 

conduct social activities, channeling hobbies and opening business opportunities. The function is felt by the 

members of the CB HOT community because CB HOT community is a community that can have a positive impact 

for members to perform activities. 
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Pendahuluan 

Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur 

dan  menjadi salah satu kota metropolitan 

yang ada di Jawa Timur. Surabaya adalah 

kota terbesar kedua di Indonesia yang 

posisinya berada setelah kota Jakarta. Dalam 

beberapa tahun ini Kota Surabaya 

mengalami banyak perkembangan yang 

cukup besar, terutama perkembangan dalam 

hal pertumbuhan penduduk yang semakin 

pesat. Surabaya yang berkembang menjadi 

kota dagang dan tujuan bisnis menjadi salah 

satu kota tujuan bagi banyak orang untuk 

mencari pekerjaan, baik penduduk kota 

Surabaya atau bahkan pendatang dari 

berbagai daerah.  

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan 

perdagangan di Surabaya membuat banyak 

pendatang dari berbagai daerah di Indonesia 

ikut serta dalam meramaikan perdagangan di 

Surabaya, sehingga hal ini pun membuat 

keadaan kota Surabaya semakin padat dan 

menimbulkan kemacetan yang terjadi di 

Surabaya, hal ini disebabkan tidak hanya 

banyaknya pendatang yang datang ke 

Surabaya namun juga beraneka ragam 

kendaraan yang digunakan dan dipakai 

untuk memudahkan kegiatan dan 

pengangkutan mereka, namun karena 

keadaan kota yang padat membuat banyak 

orang beralih ke kendaraan bermotor roda 

dua.  

Seiring dengan maraknya peluncuran 

kendaraan bermotor oleh produsen 

kendaraan roda dua yang banyak diminati 

oleh penduduk Indonesia seperti Honda, 

Suzuki, Kawasaki dan Yamaha keluaran 

terbaru dengan berbagai keunggulan 

teknologinya yaitu seperti system injection 

yang membuat kendaraan lebih irit dalam 

bahan bakar dan ramah lingkungan, fitur 

Idling stop. Akan tetapi ternyata tidak 

menyurutkan minat beberapa masyarakat 

untuk tetap setia dan bertahan terhadap 

eksistensi sepeda motor tua dan yang tidak 

hilang oleh perkembangan zaman, salah 

satunya adalah motor Honda CB yang 

sampai saat ini tetap menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para pecinta roda dua. 

Penggemar motor  Honda CB ini secara 

umum tidak mengenal usia, pekerjaan dan 

status sosial. Hal tersebut dapat disimpulkan 

secara umum penggemar motor diminati dari 

berbagai kalangan yang tidak mengenal 

pekerjaannya. 

Perkembangan yang terjadi di kota Surabaya 

menyebabkan perubahan perilaku kehidupan 

masyarakat yang semakin modern dan selalu 

ingin mencapai target dalam suatu pekerjaan 

maupun pendidikan. Hal tersebut 

menyebabkan masyarakat Surabaya banyak 



mengahabiskan waktu untuk bekerja, dan 

menempuh pendidikan. Alhasil, kepenatan 

serta kesibukan yang dimiliki oleh 

masyarakat Surabaya tersebut menciptakan 

suatu fenomena sosial yang menarik, yakni 

beberapa kegiatan yang di peruntukan untuk 

melepas penat. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat Surabaya untuk 

menyalurkan hobi mereka, meliputi 

fotografi, bernyanyi atau hanya sekedar 

membentuk komunitas motor yang saat ini 

menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat 

Surabaya.  

Penggemar Honda CB dari tahun ke tahun 

terlihat mengalami peningkatan, hal ini 

terlihat dari jumlah kendaraan Honda CB 

yang lalu lalang melintas di jalan, dan 

munculnya beberapa komunitas Honda CB. 

Dari beberapa komunitas CB yang ada di 

Surabaya penulis lebih tertarik pada satu 

komunitas yaitu CB HOT Surabaya. karena 

menurut penulis komunitas ini dikenal 

sebagai komunitas yang memberi dampak 

positif yang luas untuk anggota serta 

masyarakat lainnya, serta memiliki anggota 

yang cukup banyak jumlahnya. 

Dalam penulisan mengenai komunitas CB, 

peneliti mencoba merujuk  di beberapa 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh para akademis yang bertujuan sebagai 

acuan, yakni dari Achmad Igor (2015) yang 

berjudul “Gaya Hidup Komunitas Honda CB 

(Studi Deskriptif Tentang Pemanfaatan 

Waktu dan Biaya Anggota Komunitas 

Honda CB Delta di Sidoarjo)”.  Dalam 

penelitian ini, peneliti tersebut lebih 

memfokuskan pada pemanfaatan waktu dan 

pengeluaran biaya pada life style, yang ada 

didalam komunitas Honda CB Delta di 

Sidoarjo. Untuk itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap fungsi 

komunitas CB HOT Surabaya. 

Penelitian lain yang berkaitan dengan studi 

mengenai life style yaitu penelitian dari Eka 

Paksi Winarno Putra (2015) yang berjudul 

“Gaya Hidup Komunitas Bersepeda Fixed 

Gear Dalam Komunitas KeepFix di 

Surabaya (Studi Deskriptif Mengenai Gaya 

Hidup Komunitas Bersepeda Fixed Gear 

Dalam Komunitas KeepFix di Surabaya)”. 

Dalam penelitian tersebut memiliki fokus  

pada aktivitas komunitas KeepFix di 

Surabaya yang memiliki kaitan dengan suatu 

gaya hidup sehari-hari. Penelitian tersebut, 

mendeskripsikan secara detail mengenai 

bagaimana gaya hidup bersepeda Fixed 

Gear, minat komunitas KeepFix terhadap 

sepeda Fixed Gear. Dan juga membahas 

mengenai bagaimana gaya hidup dari 

komunitas KeepFix di Surabaya dalam 

bersepeda Fixed Gear, serta diulas dan 

dijabarkan dalam penelitian 



tersebut.Penelitian terdahulu selanjutnya 

merujuk pada fungsi komunitas yakni dari 

M. Azhar Lazuardi (2017) yang berjudul 

Fungsi Komunitas Surabaya in frame bagi 

anggotanya. Penelitian tersebut memiliki 

fokus pada perihal fungsi komunitas yang 

ada di dalam komunitas Surabaya in frame. 

Penelitian tersebut, mengulas tentang Fungsi 

Komunitas Surabaya in frame. Tujuan dari 

dibentuknya komunitas Surabaya in frame 

merupakan tempat bagi yang memiliki hobi 

fotografi. Selain itu komunitas tersebut 

dibentuk sebagai tempat untuk berbagi 

pengalaman dan berbagi ilmu fotografi 

kepada sesame penghobi fotografi. .Seluruh 

kegiatan yang dilakukan oleh Sourabaya in 

frame tentunya akan memiliki manfaat 

kepada anggotanya yang tentunya membuat 

komunitas Sourabaya in frame tetap ada 

sampai saat ini, dan anggotanya terus 

bertambah. 

Komunitas CB terbentuk tidak hanya 

didasari oleh beberapa individu yang 

memiliki hobi yang sama dalam hal 

kepemilikan motor, akan tetapi juga ikut 

dalam melestarikan motor CB dikarenakan 

keberadaannya yang bisa dibilang langka, 

serta harga onderdil original terbilang mahal 

dan susah untuk ditemui karena sudah tidak 

lagi di produksi. 

Komunitas motor CB HOT merupakan salah 

satu komunitas motor yang besar di 

Surabaya. Keunikan komunitas motor CB 

HOT memiliki daya tarik tersendiri bagi 

para anggotanya. Oleh karena itu penelitian 

ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui 

fungsi komunitas motor CB HOT terhadap 

para anggotanya serta membahas kegiatan 

apa saja yang dilakukan oleh komunitas CB 

HOT Surabaya.  

 

Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah 

riset yang sifatnya deskriptif serta pada 

analisisnya melakukan pendekatan induktif. 

Lokasi penelitian fungsi komunitas CB HOT 

Surabaya berada di Kota Surabaya. Tujuan 

peneliti menggunaaan tipe penelitian yang 

bersifat deskiptif adalah untuk menjelaskan 

fungsi apa saja yang ada didalam komunitas 

CB HOT. 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang 

dilakukan di komunitas CB HOT dengan 

cara observasi dan wawancara mendalam. 

Peneliti melakukan observasi yang bertujuan 

untuk mengamati secara langsung kegiatan 

dan aktivitas setiap anggota di komunitas 

CB HOT Surabaya. Sebelum melakukan 

wawancara peneliti menggunakan pedoman 



wawancara, peneliti melakukan wawancara 

dengan orang – orang yang berpengaruh dan 

mempunyai informasi secara rinci 

komunitas CB HOT. Peneliti perlu 

melakukan hal tersebut karena ingin 

mengetahui lebih dalam tentang komunitas 

dan supaya memperoleh data yang sesuai.  

Untuk mendapatkan data atau informasi 

yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

teknik penentuan informan dari James P. 

Spradley. Menurut Spradley (1997:61 - 62), 

ada lima syarat dalam menentukan 

informan, antara lain: enkulturasi secara 

penuh, keterlibatan langsung, suasana 

budaya, cukup waktu dan non analitik. 

Selain menggunkan kelima kriteria diatas, 

peneliti juga menggunakan teknik 

snowballing. Teknik snowballing adalah 

mendapatkan informasi dari informan 

sebelumnya guna untuk mendapatkan 

informasi berikutnya, sampai tidak 

mendapatkan informasi baru lagi ”data 

jenuh”. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Komunitas motor adalah salah satu 

kelompok sosial atau sekumpulan 

pengendara yang berisi kumpulan orang-

orang yang mempunyai hobi berkendara 

dengan menggunakan sepeda motornya. 

Namun secara universal, komunitas yang 

tengah berkembang di Indonesia memiliki 

tujuan untuk menjalin persaudaraan, 

menjalin tali silaturahmi antar anggota 

komunitas dan masyarakat. 

Di Surabaya banyak bermunculan dan 

berkembang komunitas CB. Dari tahun 

ketahun, peminat Honda CB mengalami 

suatu peningkatan yang signifikan dari tahun 

ke tahun. Motor Honda CB saat ini masih 

banyak digemari oleh masyarakat khususnya 

masyarakat kota Surabaya karena tampilan 

design klasiknya yang memiliki nilai seni 

dan unsur sejarah khususnya pada Honda 

CB. Terbentuknya suatu komunitas pasti 

mempunyai kesamaan visi dan misi dari 

para anggotanya. Komunitas CB HOT 

Surabaya terbentuk atas dasar inisiatif 

anggota-anggota motor CB atas dasar 

musyawarah serta kesepakatan bersama. 

Dengan berdirinya komunitas CB HOT 

Surabaya ini mengangkat kembali pamor 

motor-motor klasik khususnya motor Honda 

CB yang berada di kota Surabaya sekaligus 

menjadi wadah untuk menumbuh 

kembangkan kreatifitas otomotif anggota 

komunitas CB HOT Surabaya. Komunitas 

CB HOT merupakan salah satu komunitas 

motor yang besar di Surabaya. Keunikan 

komunitas CB HOT memiliki daya tarik 

tersendiri bagi para anggotanya. Komunitas 

CB HOT didirikan guna memberikan wadah 



bagi para anggota yang mempunyai hobi 

terhadap otomotif khususnya Honda CB. 

Komunitas tersebut sebagai tempat untuk 

mengembangkan hobi dan kreativitas bagi 

masing-masing anggotanya. 

Dengan kegiatan yang diadakan oleh CB 

HOT, membuat anggotanya dapat belajar 

dan berbagi pengalaman terkait pentingnya 

persaudaraan. Komunitas CB HOT ini 

memiliki kesamaan dengan komunitas-

komunitas pada umumnya, yaitu sama-sama 

memiliki tujuan dan kegiatan yang 

dilakukan bersama-sama oleh para 

anggotanya, yang jadi pembeda disini adalah 

fokus dan tujuan antar komunitas CB HOT 

dengan komunitas lainnya. 

Terkait dengan aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan dari para anggotanya, komunitas 

CB HOT memiliki fungsi antara lain adalah : 

1) Memperoleh Identitas 

Setiap club ataupun komunitas pasti punya 

ciri khas masing-masing. Seperti club motor 

yang mempunyai ciri khas yaitu 

menggunakan seragam club motor berupa 

jaket, kaos, ataupun rompi motor. Setiap 

komunitas pasti ingin terlihat lebih baik dari 

club lainnya. Salah satu hal terpenting dalam 

mengikuti sebuah club motor adalah 

mendapatkan identitas dari klub tersebut 

sehingga mendapat pengakuan dari club 

maupun anggotanya itu sendiri. 

2) Melakukan kegiatan sosial 

Selain melakukan kopdar dan juga touring, 

komunitas CB HOT Surabaya juga kerap 

melakukan kegiatan sosial kepada 

masyarakat, yaitu dengan mengadakan bakti 

sosial dan membantu korban gunung Merapi 

dengan menggunakan dana kas atau bisa 

juga Anggaran Dasar yang rutin dilakukan 

penggalangan dana setiap bulanya, bakti 

sosial ini biasanya dilakukan dengan 

memilih tempat panti asuhan sebagai sarana 

untuk menyalurkan bentuk kepedulian 

mereka terhadap masyarakat dengan tujuan 

untuk meringankan beban mereka. 

3) Menyalurkan hobi 

Tiap orang selalu memiliki hobi, namun 

tidak semuanya dapat menyalurkan hobi 

tersebut. Dan tidak sedikit orang yang 

sukses karena menekuni hobinya, menurut 

mereka hobi bukanlah sekedar hobi saja 

melainkan sebagai sumber mata pencaharian 

karena hobi yang mereka tekuni tersebut 

menjadi sebuah ladang bisnis yang 

menjanjikan. Tiap orang selalu memiliki 

hobi, namun tidak semuanya dapat 

menyalurkan hobi tersebut. Dan tidak sedikit 

orang yang sukses karena menekuni 

hobinya, menurut mereka hobi bukanlah 

sekedar hobi saja melainkan sebagai sumber 

mata pencaharian karena hobi yang mereka 



tekuni tersebut menjadi sebuah ladang bisnis 

yang menjanjikan. Beberapa orang 

beranggapan bahwa suatu bisnis yang 

bermula dari hobi dapat berhasil karena 

orang-orang tersebut melakukannya dengan 

setulus hati, karena apabila mengerjakan 

sesuatu sesuai dengan hobi itu dapat 

menghilangkan stress, rasa bosan serta 

menjadikan hidup semakin bermakna. 

Sebuah hobi memodifikasi sesuatu dari yang 

biasa menjadi lebih baik dan menarik 

tentunya diperlukan, ide dan kreatifitas 

seseorang yang tentunya tidak dimiliki oleh 

setiap orang. Modifikasi motor adalah suatu 

cara untuk menyalurkan hobi secara positif. 

Bukan hanya sekedar hobi, bahkan dari 

adanya memodifikasi motor juga dapat 

menghasilkan banyak uang. 

4) Membuka peluang bisnis 

Untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun 

kebutuhan orang lain beberapa anggota 

komunitas CB HOT ada yang mempunyai 

pekerjaan sambilan yaitu dengan melakukan 

jual beli spare parts bakhan juga ada yang 

bekerja sebagai mekanik mesin dan custom 

body atau rangka motor. Sehingga kegiatan 

ini dapat membantu meningkatkan 

kebutuhan ekonomi dari anggota dan juga 

dapat membantu mempermudah keperluan 

anggota lainnya yang hendak memodifikasi 

kendaraanya. 

Simpulan 

Komunitas CB Hot merupakan komunitas 

yang berkegiatan lebih kepada klasik 

otomotif dan berdiri pada tahun 2008 di 

Surabaya. Komunitas CB HOT Surabaya 

mempunyai fungsi yang terkit pemenuhan 

kebutuhan bagi para anggota CB HOT. 

Fungsi tersebut antara lain: 1. Memperoleh 

Identitas, 2. Melakukan kegiatan sosial, 3. 

Menyalurkan hobi, 4. Membuka peluang 

bisnis. 

Fungsi didirikannya CB HOT adalah sebagai 

sarana untuk menjalin komunikasi serta 

kedekatan antar para pemakai sepeda motor 

dengan brand yang sama yaitu Honda, 

terutama Honda CB. Setiap anggota dapat 

saling sharing informasi tentang 

perkembangan otomotif serta meningkatkan 

suatu kesadaran dalam tertib berlalu lintas di 

jalan raya. Selain itu juga sebagai sarana 

untuk saling membantu antar anggota dalam 

segala hal terkait kehidupan. Fungsi sosial 

dalam komunitas CB HOT terhadap 

masyarakat antara lain mengadakan suatu 

kegiatan bakti sosial, ziarah, membantu 

korban bencana alam dan juga touring. CB 

HOT juga membantu kepolisian dalam 

mengadakan penyuluhan kepada masyarakat 



umum mengenai perilaku tertib lalu lintas 

dan safety riding sehingga diharapkan 

mampu menjadi contoh bagi masyarakat 

tentang bagaimana cara berkendara yang 

aman. 
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