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Abstract 

Consumptive culture in urban society emerged along with the development of facilities and 

infrastructure. Can be seen from the many communities in the automotive.Can be seen from the 

many communities in the automotive field, especially the motor community. However, classic 

motorcycle enthusiasts still exist in every development era, one of the CB motor community 

Honda Owner Team (CB HOT) Surabaya. In this research aims to find out how CB HOT 

Surabaya keep the existence of classic motor as the development of the era. It is expected that this 

research can also be useful for the readers as a reference how the existence and what activities CB 

HOT Surabaya community. This study uses the theory expressed by Emile Durkhrim about social 

solidarity. The Emile Durkhrim theory explains that solidarity among individuals or groups is 

based on shared moral feelings and beliefs reinforced by shared emotional experiences. The 

research method in this research is with descriptive qualitative research conducted by interview to 

members of CB HOT Surabaya and make observation about the activities undertaken by members 

of CB HOT Surabaya. The results of this study show the solidarity of CB HOT Surabaya members 

in maintaining the existence of classic motorcycles in Surabaya as well as activities undertaken by 

members of CB HOT Surabaya namely Kopdar, Social Services, and Touring. 
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Abstrak 

Budaya konsumtif pada masyarakat perkotaan muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya 

sarana dan prasarana.Dapat terlihat dari banyaknya komunitas dalam otomotif. Dapat terlihat dari 

banyaknya komunitas dalam bidang otomotif, terutama komunitas motor. Namun , penggemar 

motor klasik tetap saja ada dalam setiap perkembangan jaman, salah satunya komunitas motor CB 

Honda Owner Team (CB HOT) Surabaya. Dalam penelitan ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana CB HOT Surabaya menjaga eksistensi motor klasik seiring berkembangnya jaman. 

Diharapkan penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi pembaca sebagai rujukan bagaimana 

eksistensi dan apa saja kegiatan komunitas CB HOT Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori 

yang diungkapkan oleh Emile Durkheim tentang solidaritas sosial.Teori Emile Durkheim 

menjelaskan bahwa kesetiakawanan antar individu atau kelompok didasarkan pada perasaan moral 

dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif deskriptif yang 

dilakukan dengan wawancara kepada anggota CB HOT Surabaya dan melakukan observasi 

tentang kegiatan yang dilakukan oleh anggota CB HOT Surabaya. Hasil yang didapat dari 

penelitian ini menunjukkan solidaritas anggota CB HOT Surabaya dalam menjaga eksistensi 

motor klasik di Surabaya dan juga kegiatan yang dilakukan oleh anggota CB HOT Surabaya yaitu 

Kopdar, Bakti Sosial, dan Touring. 

Kata kunci: komunitas, perkumpulan, pola aktivitas. 

 

 



2 
 

Pendahuluan 

 Didalam komunitas perlu adanya rasa solidaritas serta interaksi yang baik 

antara pecinta komunitas motor sehingga akan tercipta rasa kebersamaan tanpa 

memandang kelas. Rasa solidaritas dapat diartikan dengan suatu kesatuan yang 

penting atau khusus, rasa simpati dan lain sebagainya, pada salah satu anggota 

dari kelas yang sama. Sesuai perkembangan, pemilik motor klasik telah 

mempunyai wadah untuk berkumpul dan bersosialisasi. Bagi para pemilik motor 

klasik, sepeda motor klasik mempunyai arti yang mendalam dan nilai berharga. 

Pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai motor klasik Honda CB. Motor 

Honda CB yang dijuluki sebagai motor tua ini mendapat perhatian dan perawatan 

melebihi motor-motor pada umumnya.  

 Menurut Durkheim Emile (dalam Gerungan 2009: 38) menyatakan bahwa 

masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang hidup secara kolektif 

dengan pengertian-pengertian dan tanggapan-tanggapan yang kolektif. Sehingga, 

kehidupan kolektif dapat menerangkan gejala-gejala sosial maupun gejala 

kemasyarakatan. Dari sebuah interaksi maka norma dan nilai sosial yang ada tidak 

terdapat pada individu itu sendiri, namun kerap kali dipaksakan oleh masyarakat 

terhadap individu itu. Sehingga, hubungan individu dan kelompok sangat 

mengutamakan peranan kelompok kemudian terwujudlah interaksi sosial yang 

baik dan harmonis. Didalam komunitas perlu adanya rasa solidaritas serta 

interaksi yang baik antara pecinta komunitas motor sehingga akan tercipta rasa 

kebersamaan tanpa memandang kelas. Rasa solidaritas dapat diartikan dengan 

suatu kesatuan yang penting atau khusus, rasa simpati dan lain sebagainya, pada 

salah satu anggota dari kelas yang sama. Rasa solidaritas didefinisikan sebagai 

rasa atau ungkapan dalam suatu kelompok atau komunitas yang dibentuk melalui 

kepentingan bersama. Solidaritas adalah suatu interaksi dan jenis integrasi, yang 

ditujukan untuk masyarakat maupun kelompok dengan orang atau tetangga. Ini 

mengacu pada hubungan bermasyarakat, bahwa hubungan sosial mengikat orang-

orang satu sama lain. Sesuai perkembangan, pemilik motor klasik telah 

mempunyai wadah untuk berkumpul dan bersosialisasi. Bagi para pemilik motor 

klasik, sepeda motor klasik mempunyai arti yang mendalam dan nilai berharga. 
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Pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai motor klasik Honda CB. Motor 

Honda CB yang dijuluki sebagai motor tua ini mendapat perhatian dan perawatan 

melebihi motor-motor pada umumnya. 

 Komunitas Honda CB biasanya terbentuk dari beberapa individu yang 

mempunyai kegemaran, skill atau kemampuan sama dalam memodifikasi motor. 

Fenomena sosial dari beberapa individu yang mempunyai kesamaan skill atau 

kemampuan dalam modifikasi motor tersebut membentuk sebuah komunitas. 

Dimana, komunitas tersebut sebagai wadah untuk berkumpulnya individu-

individu yang mempunyai kemampuan dalam modifikasi motor dan dapat 

dijadikan sebagai tempat bertukar pikiran tentang motor. 

 Individu yang terbentuk didalam komunitas maupun di masyarakat luas, 

mencapai tujuan akhir memiliki rasa kekeluargaan. Dalam komunitas Honda CB 

di dalamnya dibentuk dengan rasa kekeluargaan dan keinginan mempertahankan 

komunitasnya. Suatu komunitas mempunyai keinginan dalam mempertahankan 

dan mengembangkan keberadaannya. Salah satu yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah komunitas motor Honda CB HOT Surabaya. 

 Lokasi yang diteliti sebagai bahan penelitian yaitu di Surabaya, khususnya 

Komunitas CB HOT Surabaya dikarenakan CB HOT Surabaya merupakan salah 

satu komunitas Honda CB yang telah berdiri 10 tahun lalu hingga sekarang. 

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, penulis menjadikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana CB HOT Surabaya menjaga existensi sebagai komunitas motor 

klasik? 

 

Metode Penelitian 

 Metode penelitian sosial adalah cara sistematik yang digunakan peneliti 

dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk proses identifikasi dan penjelasan 

fenomena sosial yang tengah ditelisiknya (Rusliwa, G. S., 2005). 

 Menurut Spradley, J. P. (1997: xviii) bahwa penelitian etnografi bersifat 

holistik-integratif, thick description, dan analisis kualitatif dalam rangka 

mendapatkan native’s point of view yang dilakukan dengan observasi, partisipasi 
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dan wawancara terbuka dan mendalam. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan 

sebuah observasi yang harapan untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif 

kehidupan komunitas motor  CB Hot Surabaya sebagai upaya dalam 

mempertahankan keberadaan komunitas motor Honda CB. Serta wawancara 

terbuka dan mendalam untuk mendapatkan informasi kegiatan yang dilakukan 

dalam komunitas motor Honda CB, mendukung hasil observasi. 

 Pada penelitian kali ini menmanfaatkan metode kualitatif yang berupa 

deskriptif. Menurut Santoso, G. 2005 mengatakan penelitian deskriptif pada 

umumnya memiliki tujuan menjelaskan secara faktual, akurat, dan sistematis pada 

daerah tertentu yang berkaitan dengan sifat dan faktor tertentu. 

Penelitian juga menggunakan studi etnografi dengan wawancara dan 

observasi. Spradley, (1997;3) mengatakan bahwa etnografi bertujuan untuk 

mendeskripsikan kebudayaan dengan memahami suatu  sudut  padang hidup dari 

sudut pandang penduduk asli. Dalamhal ini adalah komunitas CB HOT Surabaya. 

Dengan mengetahui tindakan tersebut menunjukkan sebuah makna untuk 

mempertahankan sebuah komunitas. 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode observasi, 

wawancara, pemilihan informan, dan dokumentasi. Observasi ialah hasil 

pantauan, pada sebutan konvensional disebut cara peneliti dalam memantau 

suasana dan kondisi bahan yang akan diamati. Peneliti melakukan observasi 

gunanya untuk mencatat apa saja yang dilihat dan ikut serta dalam komunikasi 

yang lebih interaktif pada objek yang nantinya akan menjadi informan. 

Wawancara adalah secara langsung bertatap muka dengan cara dengan informan 

yang memiliki kapasitas dalam permasalahan yang diamati. Wawancara 

menggunakan pedoman pertanyaan pada informan yang akan memberikan 

informasi terkait penelitian agar informasi yang diteliti tidak menyimpang dari 

permasalahan. Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis yaitu bisa berupa buku, arsip penting, dokumentasi resmi 

ataupun data yang berkaitan langsung dengan penelitian dan dapat berbentuk 

gambar atau foto yang diambil untuk diperlihatkan lalu dideskripsikan dari hasil 

penelitian di lingkungan luar. Contoh penelitian kualitatif metode ini bertujuan 
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tidak selalu berupa wakil dari populasi, melainkan contoh pengetahuan yang 

cukup mampu mendeskripsikan situasi yang sesungguhnya mengenai objek 

penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

CB HOT Surabaya merupakan kumonitas motor klasik Honda CB  yang 

berada di Kota Surabaya, yang berfungsi tempat untuk pencinta komunitas motor 

klasik khususnya Honda CB. Komunitas CB HOT Surabaya 8 Februari 2008. 

Selain untuk tempat dan wadah diskusi disaat berkumpul ketua dan para anggota 

juga menyempatkan untuk mendata anggota yang aktif dan tidak aktif dalam 

komunitas motor CB HOT Surabaya dan para anggota diwajibkan untuk mengenal 

satu sama lain para anggota lainya dari komunitas tersebut. Tujuannya adalah 

untuk mendata anggota komunitas motor CB HOT Surabaya adalah untuk 

mengetahui siapa saja anggota yang jarang ikut berkumpul. Dijelaskan oleh ketua 

komunitas motor CB HOT Surabaya bahwa ketika tahu ada anggota yang tidak 

aktif atau jarang ikut berkumpul maka mereka menghubungi anggota tersebut. 

Maksud dari menghubungi anggota yang tidak aktif dalam perkumpulan tersebut 

adalah dengan menanyakan kabar, mungkin terjadi kesusahan dari saudara 

tersebut. Semua anggota dalam komunitas motor CB HOT Surabaya adalah 

seduluran, sehingga mereka berkomitmen bahwa susah maupun senang dibagi 

bersama. Sehingga dapat sama-sama merasakan kesusahan maupun kebahagiaan 

yang dialami anggotanya. 

Tercipta rasa solidaritas tinggi antar anggota CB HOT, masyarakat, dan 

komunitas CB lainnya. CB HOT Surabaya adalah organisasi pecinta motor klasik 

khususnya Honda CB yang ditetapkan dalam AD ART dan disahkan diakta 

notaris. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan komunitas CB HOT Surabaya 

memiliki sifat positif dan dan tidak merugikan masyarakat lain. CB HOT 

Surabaya termasuk unsur masyarakat yang perdasarkan pada solidaritas, dimana 

mempunyai tujuan untuk saling membantu antar anggota (biasa disebut dulur) 

maupun orang lain di masyarakat. 
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Dari uraian mengenai perbedaan kelompok dan perkumpulan, bahwa 

komunitas motor CB HOT Surabaya termasuk dalam sebuah perkumpulan yang 

mana dibentuk berdasarkan AD ART di akta notaris, sebagai organisasi buatan, 

sistem kepemimpinan berdasarkan wewenang dan hukum, serta prinsip hubungan 

berazazguna dengan membantu orang lain (anggota komunitas). 

Komunitas motor klasik CB HOT Surabaya termasuk unsur masyarakat 

yang perdasarkan pada solidaritas, dimana mempunyai tujuan untuk saling 

membantu antar anggota (bias disebut dulur) maupun orang lain di masyarakat. 

Awal mula dibentuk komunitas CB HOT adalah keinginan untuk saling bantu 

antar sesama yang sedang membutuhkan. Komunitas CB HOT dibentuk untuk 

menuangkan bakat, kegemaran, atau aspirasi seputar motor klasik Honda CB 

tetapi dengan anggapan masyarakat tentang geng motor yang kegiatannya identik 

dengan ugal-ugalan dan bersifat negatif/kekerasan. Untuk mengubah anggapan 

masyarakat tersebut, komunitas ini tetap sekumpulan penggemar motor klasik CB 

yang memiliki agenda kegiatan bersifat positif, seperti agenda kemanusiaan. 

Dalam komunitas motor CB HOT Surabaya sebagai wadah untuk 

bersosialisasi antar individu, serta berkreatifitas untuk menciptakan kreasi 

modifikasi yang dituangkan pada motor. Dimana setiap penggemar mptor Honda 

CB mempunyai kepuasa tersendiri dalam modifikasi motornya.Meskipun berkutat 

dengan kreatifitas modifikasi motor, komunitas Cbjuha ingin membangun rasa 

persaudaraan dan solidarsitas di dalamnya. 


