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ABSTRACT 

Iseng-Iseng Thailook Surabaya is a thailook style motorcycle modification club from 

Thailand. This research is conducted to describe the function of Iseng-Iseng Thailook Surabaya 

club for its member. This club become a place to channel their interest in automotive world 

espescially thailook style modification. From its function, researcher interested to investigate 

Iseng-Iseng Thailook Surabaya club further. This research use descriptive method and qualitative 

approach, as for data gathering methods researcher use observation method and deep interview. 

Gathered data will be analyzed using Malinowski functionalism theory. The results show that 

Iseng-Iseng Thailook Surabaya has five functions to its member. First as friendship and 

brotherhood suggestion. Second as place to channel hobby and self actualization for its member. 

Third as a place to share knowledge and insight about automotive world. Fourth as a place to do 

business and economy activity. Fifth as recreation and consolation among its club member. 

Keyword: club, modification, functional, thailook 

ABSTRAK 

Komunitas Iseng-Iseng Thailook Surabaya adalah komunitas modifikasi motor bergaya 

thailook style yang berasal dari Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 

fungsi dari komunitas Iseng-Iseng Thailook Surabaya bagi anggotanya. Komunitas ini mewadahi 

anggotanya untuk menyalurkan minat mereka dalam dunia otomotif khusunya dalam modifikasi 

jenis thailook Style. Dari fungsi yang dimilikinya peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai komunitas Iseng-Iseng Thailook Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Data yang di peroleh dianalisis 

dengan menggunakan teori fungsionalisme dari Malinowski. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa fungsi komunitas Iseng-Iseng Thailook Surabaya memiliki lima fungsi bagi anggotanya, 

yang pertama yaitu fungsi sebagai saran menambah pertemanan atau persaudaraan, kedua sebagai 

media penyalur hobi atau aktualisasi diri bagi para angotanya, ketiga sebagai sarana berbagi 

informasi seputar dunia otomotif, keempat sebagai sarana berbisnis atau menambah ekonomi dan 

yang kelima adalah sebagai sarana rekreasi atau hiburan bagi para anggota komunitas. 

Kata kunci: komunitas, modifikasi, fungsional, thailook  
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PENDAHULUAN 

Pada masyarakat perkotaan 

kendaraan bermotor bukan sekedar 

sebuah kebutuhan tapi juga menjadi 

sebuah gaya hidup atau lifestyle di 

dalam masyarakat kota. Dengan 

bertambahnya fungsi dari kendaraan 

menjadi sebuah gaya hidup atau 

lifestyle mendorong individu-

individu tersebut membentuk sebuah 

komunitas berdasarkan apa yang 

mereka suka atau yang 

mencerminkan jati diri mereka. 

Dengan masuknya kendaraan 

sebagai lifestyle membuat media 

untuk berekspresi modern ini juga 

mulai merambah dalam dunia 

otomotif. Para pelaku seni 

menuangkan ide-ide mereka pada 

kendaraan mereka masing-masing 

sesuai apa yang mereka inginkan 

sesuai dengan pengertian 

kebudayaan dalam arti kesenian yaitu 

kebudayaan adalah ciptaan dari 

segala jenis pemikiran dan perilaku 

manusia yang bersifat fungsionalis, 

estetis dan indah, sehingga dapat di 

nikmati dengan pancaindera yang 

meliputi pengelihatan, pengecap, 

perasa, dan pendengar 

(Koentjaraningrat, 1997:19). Jadi 

pada zaman modern ini kendaraan 

tidak hanya sebagai sebuah 

kebutuhan akan tetapi sebuah 

lifestyle atau identitas mereka. Jika 

membahas mengenai sebuah 

komunitas motor yang terlintas di 

pikiran kebanyakan orang adalah 

tentang hal-hal yang negatif, rusuh, 

kekerasan, dan brutal.  

Komunitas merupakan 

sebuah wadah bagi sesorang yang 

memiliki tujuan atau kecintaan pada 

sesuatu yang sama serta merupakan 

sebuah tempat bagi mereka untuk 

mengenali jati diri mereka lebih 

dalam serta memperkuat identitas 

diri mereka di dalam sebuah 

masyarakat. Di dalam sebuah 

komunitas individu-individu tersebut 

memiliki sebuah peran untuk saling 

bertukar ide-ide terkait suatu hal apa 

yang mereka suka atau minat. 

Sedangkan pengertian komunitas 

lainnya adalah kesatuan hidup 

manusia yang bertempat tinggal pada 

suatu wilayah dan berinteraksi secara 

berkesinambungan yang sesuai 

dengan suatu adat istiadat dan terikat 
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oleh sebuah rasa identitas komunitas 

atau community sentiment 

(Koentjaraningrat, 2002:154). Di 

kota Surabaya akhir-akhir ini banyak 

bermunculan komunitas-komunitas 

motor. Komunitas motor ini pada 

umumnya memiliki ciri khas atau jati 

diri yang berbeda dengan komunitas-

komunitas motor lain yang ada di 

kota Surabaya.  

Biasanya komunitas di kota 

Surabaya ini muncul karena di dasari 

oleh aliran-aliran modifikasi motor 

yang sama-sama diminati oleh 

individu tersebut. Aliran modifikasi 

kendaraan bermotor yang dapat 

ditemui di kota Surabaya banyak 

sekali serta beraneka ragam. Hal itu 

juga disebabkan karena akhir-akhir 

ini di Indonesia sedang populer event 

atau acara terkait industri custom 

culture yang juga merupakan 

program dari pemerintah untuk 

memajukan industri kreatif pada 

negara Indonesia. Komunitas Iseng-

Iseng Thailook Zone Surabaya 

adalah salah satu komunitas 

kendaraan bermotor yang ada di kota 

Surabaya yang terbentuk pada 

tanggal 18 Juni 2015 dan memiliki 

anggota 20 orang dan yang aktif 15 

orang. Terdapat sebuah hal yang 

menarik yaitu apa kah fungsi 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya bagi anggotanya 

karena banyak sekali motivasi 

anggotanya untuk bergabung 

kedalam komunitas tersebut. Banyak 

penelitian yang membahas mengenai 

fungsi dari suatu komunitas seperti 

yang telah dilakukan oleh Wahono 

Eko Prasetio (2016) dengan 

penelitiannya yang berjudul 

“Komunitas Cosukaze dalam 

Perspektif Fungsionalisme”. Dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa 

melalui sebuah komunitas Cosukaze 

tersebut, para anggota pecinta anime 

dapat secara bebas melakukan 

sebuah interaksi dan aktivitas yang 

dimilikinya secara bersama dengan 

anggota yang lain. Serta komunitas 

merupakan suatu bentuk kesadaran di 

dalam keanggotaan yang berinteraksi 

satu sama lain, demi menyelaraskan 

setiap perbedaan yang dimilikinya. 

Dalam penelitian tersebut juga 

mengungkapkan fungsi lain dari 

sebuah komunitas yaitu memberikan 

sebuah ruang bagi anggotanya 

didalam mengekspresikan bentuk 

setiap kecintaanya kepada segala 
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bentuk aktivitas yang berhubungan 

dengan dunia anime dan kebudayaan 

Jepang seperti halnya dalam 

pembuatan kostum untuk 

kepentingan cosplay dan beberapa 

bentuk seni pertunjukan seperti 

halnya: drama, menyanyi, dan 

menari.  

Penelitian berikutnya, yaitu 

yang dilakukan oleh Achmad Igor 

(2015) yang berjudul “Gaya Hidup 

Komunitas Honda CB”. Di dalam 

penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa dengan bergabung dengan 

sebuah kelompok atau sebuah 

komunitas tidak terkecuali komunitas 

motor dapat membuat seseorang 

lebih berarti, dan juga memiliki 

teman sehingga seorang individu 

tersebut tidak merasa sendirian. 

Dengan bergabung dalam sebuah 

komunitas atau sebuah kelompok 

dapat mempermudah individu-

individu tersebut untuk mengenal jati 

diri mereka jauh lebih mendalam 

serta dapat memperkuat identitas-

identitas diri mereka di masyarakat.  

Di dalam suatu komunitas 

pasti terdapat sebuah visi dan misi 

yang sama sehingga pemikiran antara 

individu dapat di satukan serta di 

dalam komunitas tersebut diharapkan 

setiap anggotanya dapat meraih 

tujuan mereka masing-masing. Di 

dalam komunitas terdapat sebuah 

konsep ketergantungan dan saling 

melengkapi dan juga tidak dapat 

terlepas pada setiap individunya. 

Oleh karena itu hubungan antar 

anggota di dalam sebuah komunitas 

pastinya saling terkait satu sama 

lainnya. Oleh karena itu pada 

penelitian kali ini peneliti membahas 

terkait dengan fungsi dari suatu 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya bagi anggotanya 

karena masing-masing anggotanya 

memiliki pemahaman yang berbeda-

beda mengenai komunitas tersebut. 

Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori 

fungsionalisme dari Malinowski. 

Malinowski dalam teori 

fungsionalisme menjelaskan, untuk 

dapat memahami sebuah fungsi dari 

suatu komunitas atau masyarakat 

penting adanya untuk menaruh 

sebuah fokus atau pengertian 

terhadap sebuah kebiasaan serta 

kelaziman dalam memandang 

kebudayaan sebagai sebuah 
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keseluruhan. Malinowski juga 

mengatakan bahwa sebuah fungsi itu 

di wajibkan untuk memenuhi 

kebutuhan anggota kelompok mereka 

atau disebut needs, dengan 

pengertian tersebut fungsi menjadi 

sesuatu yang dapat melayani 

kehidupan serta kelanjutan hidup. 

 Malinowski di dalam 

Haviland (1985:344) berpendapat 

bahwa, setiap individu-individu 

memiliki kesamaan terkait kebutuhan 

yang harus dipenuhi. Kebutuhan 

individu-individu yang harus di 

penuhi ialah kebutuhan biologis serta 

kebutuhan psikologis. Menurut 

Malinowski terdapat tiga tingkatan 

kebutuhan yang fundamental, yang 

menurutnya harus dipecahkan oleh 

setiap kebudayaan, yaitu biologis, 

instrumental, dan integratif.   

Berdasarkan penjelasan teori 

fungsionalisme dari Malinowski, 

peneliti menggunakan teori tersebut 

karena permasalahan yang diteliti 

berhubungan dengan sebuah fungsi 

dari komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya terhadap pemenuhan 

kebutuhan para anggotanya. 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk 

sebuah penelitian etnografi yang 

menurut Spradley dalam (1997:30) 

diharuskan menggunakan istilah-

istilah asli (native) dan makna-makna 

didalamnya harus menggunakan 

istilah yang digunakan oleh 

etnografer untuk 

mendeskripsikannya. Metode dalam 

pencarian suatu data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Metode penelitian 

kualitatif dapat menjelaskan secara 

mendetail semua permasalahan-

permasalahan, perilaku, dan fakta-

fakta yang ada di dalam komunitas 

Iseng-Iseng Thailook Zone Surabaya 

dan keadaan di lapangan. Penentuan 

lokasi penelitian ini dilakukan pada 

sebuah komunitas motor yang 

bernama Iseng-Iseng Thailook Zone 

Surabaya yang tempat berkumpul 

atau kopi daratnya di Jl. Ahmad Yani 

berada tepat di depan Royal Plaza 

kota Surabaya. Pada penelitian untuk 

mendapatkan sebuah data, maka 

perlu dilakukan adanya suatu teknik 

dalam pengumpulan data. Oleh 

karena itu peneliti menggunakan 
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beberapa teknik pengumpulan data 

terkait permasalahan yang 

menyangkut fungsi modifikasi 

sepeda motor bagi anggota 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya. Proses penelitian ini 

dilakukan bulan Desember 2017 – 

April 2018, waktu penelitian tersebut 

terbilang lama, yang bertujuan untuk 

memahami segala bentuk kegiatan-

kegiatan dari komunitas Iseng-Iseng 

Thailook Zone Surabaya serta untuk 

menjalin rapport terhadap anggota 

kelompok tersebut.  

Pada penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan 

data metode observasi. Observasi 

partisipasi dianggap tepat karena 

untuk mendapatkan sebuah data serta 

informasi tidak serta-merta melalui 

apa saja yang di ungkap secara 

langsung, perlu adanya sebuah 

pengamatan yang secara mendalam 

serta perlu adanya sebuah kepekaan 

dari seorang peneliti guna memahami 

permasalahan tersebut. Menurut 

Spradley (1997:5) inti dari adanya 

penelitian etnografi adalah sebuah 

upaya untuk memperhatikan sebuah 

makna-makna dari setiap tindakan 

yang terjadi dan menimpa dari apa 

yang akan diteliti atau pahami. 

Beberapa makna-makna tersebut 

dapat terekspresikan secara langsung 

dalam bentuk bahasa, dan makna 

diantaranya dapat diterima, banyak 

yang disampaikan secara tidak 

langsung melalui suatu kata-kata 

serta sebuah perilaku. Pendapat 

diatas sama seperti halnya menurut 

Malinowski (dalam 

Koentjaraningrat, 1980:166) bahwa 

penguasaan terkait bahasa lokal oleh 

peneliti lapangan, karena menurutnya 

hanya melalui komunikasi dalam 

bahasa lokal dari warga masyarakat 

yang diteliti tersebut seorang peneliti 

mendapatkan pengertian mengenai 

gejala-gejala sosial yang ditelitinya. 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara. 

Dengan menggunakan teknik 

wawancara, peneliti bisa 

memperoleh informasi yang 

mendalam dan mendetail mengenai 

fungsi komunitas Iseng-Iseng 

Thailook Zone Surabaya bagi 

anggotanya. Penelitian di mulai 

dengan pendekatan terlebih dahulu 

agar mendapat feedback yang bagus 

dari anggota komunitas. 
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 Cara peneliti untuk mendapat 

feedback yang bagus dari anggota 

komunitas adalah dengan cara 

membaur kedalam komunitas 

tersebut dan juga berkontribusi 

dalam kegiatan-kegiatan komunitas 

Iseng-Iseng Thailook Zone Surabaya 

seperti rutin mengikuti kegiatan kopi 

darat serta beberapa kegiatan 

touring. Setelah itu dilanjutkan 

dengan pengumpulan data serta 

informasi dengan menggunakan 

teknik wawancara. Langkah 

selanjutnya untuk memperoleh data 

serta informasi terkait permasalahan 

yang diangkat, maka peneliti 

menentukan informan yang 

dilakukan secara sengaja (purposive), 

yakni berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu. Karena tidak setiap orang 

dapat menjadi seorang informan 

yang tepat untuk menjawab 

pertanyaan peneliti.  

Peneliti menentukan 

informan berdasarkan Spradley 

(1997:61) yakni enkulturasi penuh, 

keterlibatan langsung, suasana 

budaya yang tidak dikenal, cukup 

waktu, dan non analitik. Dalam 

teknik wawancara peneliti 

mengajukan sejumlah beberapa 

pertanyaan yang berpedoman pada 

daftar pertanyaan yang sebelumnya 

sudah dibuat oleh peneliti sehingga 

informasi yang diperoleh dari 

informan menjadi lebih terfokus dan 

tidak keluar dari topik permasalahan 

tersebut. Di dalam kegiatan 

wawancara tersebut peneliti 

memberikan kebebasan dalam 

menjawab pertanyaan yang diberikan 

agar kesan yang didapat tidak terlalu 

kaku atau formal serta informasi 

serta data yang didapatkan terkesan 

tidak dicampuri oleh pihak lain dan 

di dalam proses wawancara tersebut 

terkesan ringan dan menyenangkan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian bab ini juga 

menjelaskan fungsi dari komunitas 

Iseng-Iseng Thailook Zone Surabaya 

bagi keseluruhan anggotanya serta 

didalam fungsi tersebut peneliti 

menjabarkan keseluruhan fungsi 

tersebut pada masing-masing 

informan yang telah dipilih, karena 

masing-masing informan memiliki 

pemahaman yang berbeda beda 

mengenai komunitas Iseng-Iseng 

Thailook Zone Surabaya.  berikut ini 

adalah beberapa fungsi dari 
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komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya: 

A) Menambah Pertemanan 

atau kekeluargaan 

Sebagai sebuah komunitas 

modifikasi kendaraan bermotor 

beraliran thailook style, komunitas 

Iseng-Iseng Thailook Zone Surabaya 

tidak hanya memberikan manfaat 

pada dunia otomotif saja melainkan 

memiliki manfaat lain di luar dunia 

otomotif yang dirasakan oleh 

anggotanya. Adanya sebuah 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya bagi anggotanya 

memberikan sebuah manfaat untuk 

menambah pertemanan serta juga 

kekeluargaan, hal tersebut 

merupakan yang menjadi faktor 

mereka bergabung dengan komunitas 

Iseng-Iseng Thailook Zone Surabaya. 

Dengan adanya komunitas tersebut 

membuat para anggota-anggota 

tersebut memiliki banyak teman yang 

mempunyai kecintaan sama terhadap 

aliran thailook style. 

Adanya fungsi sebagai 

sebuah tempat untuk menambah 

teman dan keluarga juga didapatkan 

karena dalam komunitas tersebut 

memiliki berbagai agenda seperti 

touring dan menghadiri anniversary 

zone lain sehingga para anggota 

tersebut dapat bertemu dengan 

orang-orang lain dari komunitas lain. 

 

 

B) Sebagai Penyalur Hobi dan 

Aktualisasi Diri 

Sebagai sebuah komunitas 

motor, sudah seharusnya komunitas 

Iseng-iseng Thailook Zone Surabaya 

menjadi sebuah wadah bagi anggota-

anggotanya untuk menyalurkan 

kecintaan mereka terhadap 

modifikasi kendaraan bermotor 

beraliran thailook style. Komunitas 

Iseng-Iseng Thailook Zone Surabaya 

harus bisa memenuhi kebutuhan 

anggota mereka sebagai sebuah 

tempat untuk mengekspresikan 

seluruh kretifitas mereka sebagai 

bentuk aktulisasi diri mereka. Fungsi 

ini juga dirasakan karena di dalam 

komunitas ini juga terdapat jenis 

kegiatan yang dapat menyalurkan 

hobi mereka seperti menghadiri event 

modifikasi. Dengan adanya kegiatan 

tersebut membuat para anggota 

dalam komunitas tersebut berlomba-

lomba untuk saling beradu kreatifitas 

dalam modifikasi kendaraanya agar 
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kendaraan mereka dapat di tampilkan 

atau diikutkan kedalam event 

tersebut. 

C) Sarana Berbagi Informasi 

Pada umumnya komunitas 

otomotif selalu memiliki kegiatan 

kumpul rutin atau yang biasa disebut 

kopi darat (kopdar). Dalam kegiatan 

kopi darat tersebut biasanya selalu 

membahas mengenai dunia otomotif 

namun terkadang juga membahas 

tema diluar dunia otomotif. 

Fenomena tersebut juga terdapat 

dalam komunitas Iseng-Iseng 

Thailook Zone Surabaya ketika kopi 

darat (kopdar) rutin. Dalam kopdar 

tersebut biasanya para anggota selalu 

saling berbagi informasi mengenai 

modifikasi aliran thailook style.  

Dalam modifikasi beraliran 

thailook style untuk dapat mencari 

aksesorisnya itu terbilang susah 

karena kebanyakan merupakan 

barang impor dari negara Thailand 

sehingga dengan bergabungnya 

mereka kedalam komunitas ini 

membuat mereka mempunyai sebuah 

tempat untuk saling bertukar 

informasi seputar tempat jual beli 

aksesoris maupun saling bertukar 

pikiran terkait referensi modifikasi 

kendaraan mereka.  

D) Sarana Berbisnis 

Fungsi lain yang dirasakan 

oleh anggota dari komunitas Iseng-

Iseng Thailook Zone Surabaya 

adalah sebagai sarana untuk 

berbisnis. Fungsi tersebut didapat 

karena dalam mencari aksesoris 

untuk modifikasi beraliran thailook 

style terbilang susah sehingga dengan 

adanya hambatan tersebut salah satu 

anggota melihat fenomena tersebut 

sebagai sebuah peluang bisnis 

sehingga anggota tersebut 

membentuk sebuah toko aksesoris 

atau biasa mereka sebut dengan 

istilah Speed Shop aksesoris beraliran 

thailook style.  

E) Sarana Rekreasi Bagi 

Anggota Komunitas 

Sebagai sebuah komunitas 

yang ada dalam bidang otomotif, 

keberadaan dari komunitas Iseng-

Iseng Thailook Zone Surabaya bagi 

anggotanya memiliki sebuah fungsi 

yang berbeda-beda bagi anggotanya. 

Seperti fungsi yang lain bagi 

anggotanya yaitu sebagai media 
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rekreasi. Fungsi ini didapatkan oleh 

anggota karena dalam komunitas 

Iseng-Iseng Thailook Zone Surabaya 

terdapat agenda rutin yaitu touring 

dan ospek. Kedua kegiatan tersebut 

menurut beberapa anggota komunitas 

merupakan kegiatan yang sangat 

menyenangkan dan seru sehingga itu 

merupakan salah satu agenda 

refreshing bagi anggota komunitas 

tersebut. 

SIMPULAN 

Dalam penelitian tentang 

fungsi komunitas Iseng-Iseng 

Thailook Zone Surabaya bagi para 

anggotanya, peneliti menemukan 

beberapa fungsi komunitas Iseng-

iseng Thailook Zone Surabaya bagi 

anggotanya diantaranya adalah 

sebagai sarana menambah 

pertemanan atau kekeluargaan, 

sebagai penyalur hobi dan aktualisasi 

diri dari para anggotanya, kemudian 

sebagai sarana berbagi informasi, 

sebagai sumber pemasukan bagi 

anggota komunitas dan yang terakhir 

yaitu sebagai sarana rekreasi bagi 

anggota komunitas. 

Fungsi yang pertama sebagai 

sarana menambah pertemanan atau 

kekeluarga merupakan suatu hal 

yang mendasari bagi para anggota 

komunitas untuk bergabung dalam 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya, karena dengan 

bergabung dalam komunitas yang 

mewadahi tentang kesamaan minat 

anggotanya dalam dunia otomotif 

para anggota ini nantinya akan 

bertemu dengan sesama orang yang 

memiliki minat dalam bidang 

otomotif juga. Secara tidak langsung 

pertemanan dari para anggota akan 

bertambah dengan bergabung dengan 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya. Fungsi yang kedua 

yaitu sebagai media penyalur hobi 

dan aktualisasi diri. Para anggota 

atau orang yang bergabung dalam 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya merupakan orang-

orang yang memiliki hobi dan minat 

yang sama khususnya dalam bidang 

otomotif. Maka dengan bergabung 

dalam komunitas Iseng-Iseng 

Thailook Zone Surabaya, kesamaan 

hobi mereka akan tersalurkan 

sekaligus menjadi ajang untuk 

mengaktualisasikan diri mereka 

masing-masing mengenai dunia 

otomotif atau modifikasi thailook 
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style. Fungsi ketiga yaitu sebagai 

sarana berbagai informasi, dalam hal 

ini informasi yang sering dibagikan 

oleh para anggota dengan anggota 

lain adalah seputar dunia otomotif 

atau modifikasi. Selain berbagi 

informasi komunitas ini juga bisa 

menjadi tempat untuk belajar 

mengenai dunia otomotif atau 

modifikasi bergaya thailook style. 

Fungsi selanjutnya yang ditemukan 

oleh peneliti adalah fungsi komunitas 

sebagai lahan untuk menambah 

penghasilan dari anggotanya. 

Seringkali dalam memodifikasi 

kendaraan ada beberapa komponen 

yang susah untuk ditemukan, melihat 

potensi ini salah satu anggota 

komunitas memanfaatkannya dengan 

berjualan sparepart atau onderdil 

kendaraan bermotor dan menjadikan 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya sebagai pasarnya. 

Kemudian fungsi yang terakhir 

adalah sebagai sarana rekreasi bagi 

anggotanya. Salah satu kegiatan dari 

komunitas Iseng-Iseng Thailook 

Zone Surabaya adalah mengadakan 

touring ke kota lain ataupun daerah 

lain, seringkali para anggota 

memanfaatkan momen ini untuk 

rekreasi atau berlibur di daerah 

tujuan touring. Selain itu saat 

diadakan ospek untuk anggota baru 

yang sedang dalam proses untuk 

bergabung maka akan menjadi 

hiburan tersendiri bagi anggota 

lainnya untuk melihat prosesi 

pengangkatan anggota baru untuk 

menjadi anggota tetap dalam 

komunitas.  

Jadi Komunitas Iseng-Iseng 

Thailook Zone Surabaya sebagai 

sebuah wadah pecinta modifikasi 

aliran thailook style berhasil 

memenuhi tiga tingkatan kebutuhan 

manusia yang fundamental menurut 

Malinowski di dalam Haviland 

(1985:344) diantaranya: 

1. Kebutuhan Biologis: 

Menambah pertemanan atau 

kekeluargaan dan sarana 

rekreasi bagi anggota 

komunitas. 

2. Kebutuhan Instrumental: 

Sarana berbagi informasi dan 

sarana berbisnis. 

3. Kebutuhan Integratif: Sebagai 

penyalur hobi dan aktualisasi 

diri. 
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