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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Malang diramaikan dengan sejumlah 

komunitas penyuka motor, sebut saja misalnya perkumpulan penyuka motor gede 

(Moge) Kawasaki Ninja, Honda Tiger, Yamaha Scorpio dan masih banyak dari 

jenis motor lainnya. Komunitas-komunitas tersebut terbentuk dengan tujuan 

beragam, baik berlatar belakang hobi, aktualisasi diri atau bahkan untuk sekedar 

lucu-lucuan. 

Salah satu komunitas yang menarik diamati adalah Stalen Zuiger, yakni 

komunitas yang berfokus pada modification custom motor yang ada di 

Malang.Komunitas tersebut memiliki anggota yang cukup banyak dan cukup aktif 

dalam melakukan beberapa aktifitas atau kegiatan yang melibatkan anggotanya. hal 

yang membedakan komunitas ini dengan komunitas motor lain adalah mereka 

sering mengadakan sebuah event-event yang cukup memberikan edukasi mengenai 

perkembangan motor baik yang berjenis klasik atau pun motor terkini yang 

membutuhkan sentuhan modifasi secara custom, sosialiasi-sosialisi ini mereka 

lakukan diantaranya dalam berbegai agenda touring maupun dalam media lokal 

seperti radio. 

Komunitas ini berisikan orang-orang yang mencintai motor dengan 

sentuhan custom atau bisa di modifikasi secara suka-suka, komunitas Stalen Zuiger  

ini berdiri sejak tahun 2015. Stalen Zuiger biasanya memiliki kebersamaan antara 

anggota satu sama lain yang tercipta karena kecintaan terhadap motor yang sama 

atau memiliki visi modifikasi motor yang sama. Sekelompok orang-orang dalam 
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komunitas Stalen Zuiger ini memiliki aktifitas bersama sedemikian rupa sehingga 

merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan 

yang harus terus dijalankan bersama. Artinya, ada social relationship yang kuat di 

antara mereka, pada satu geografis tertentu. Solidaritas adalah mempunyai atau 

memperlihatkan perasaan bersatu, senasib, sehina, semalu dan sebagainya 

Solidaritas juga bisa diartikan sebagai tingkat kekompakan dan rasa memiliki, serta 

pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri.  

Peneliti kemudian tertarik untuk melakukan pengamatan bagaimana proses 

komunikasi secara organisasi (komunitas) dalam hal ini adalah Stalen Zuiger yang 

terus berusaha mempertahankan eksistensi atau solidaritas antar anggota. Artinya 

dalam kelompok seperti ini apakah ada aturan dari sisi struktural kepemimpinan 

yang mendasari terbentuknya komunitas tersebut hingga terus bertahan, seperti apa 

proses regenerasi hingga pemecahan masalah dalam sebuah komunitas. 

Alasan lain yang peneliti utarakan dalam penelitian ini dalam penemilihan  

Stalen Zuiger adalah kondusif serta banyaknya aktifitas secara nyata yang sering 

dilakukan untuk secara tidak langsung memberikan sosialisasi-sosialisasi menarik 

dalam modifikasi motor dikalangan anak muda. Selain kegiatan yang dilakukan 

secara langsung tersebut mereka juga berani masuk kemedia-media dan juga 

mendapatkan ruang dan waktu untuk berbicara tentang modifikasi motor secara 

luas, hal demikian jarang sekali dilakukan oleh kebanyakan komunitas motor lain 

di Malang. 

Berikut peneliti berikan contoh sosialisasi mengenai custom motor yang 

dilakukan di radio dengan memanfaatkan media instagram 
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Gambar 1 
Salah satu agenda dari komunitas Stelen Zuiger Malang 

 
Sumber : Dokumentasi peneliti melalui akun instagram Stalen Zuiger  
 
 

Selain aktifitas secara nyata atau kegiatan-kegiatan mereka, peneliti juag 

tertarik untuk mengamati proses komunikasi dan pola komunikasi yang mereka 

jalankan, karena seperti yang peneliti ketahui didalam komunitas ini sejatinya 

belum terbentuk struktur kepemimpinan yang jelas, masih sebatas koordinator-

koordinator kegiatan. Komunikasi adalah hal penting untuk berjalannya suatu 

kelompok, organisasi atau komunitas dalam mengatasi beragam masalah yang ada. 

Hubungan antara Pimpinan dengan anggotanya dalam organisasi atau komunitas 

kadang mengalami kendala serta kadang timbul hal yang tidak harmonis. Untuk itu, 

suatu organisasi atau komunitas agar terhindar persoalan komunikasi organisasinya 

perlu mempelajari dan memahami tentang komunikasi dalam sebuah lembaga atau 
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organisasi. Agar pencapaiantujuan komunikasi organisasi atau komunitas dapat 

diwujudkan maka perlu adanya kesamaan pemahaman antara satu individu dengan 

individu lainnya, antara pengurus dengan anggotanya dalam mengelola organisasi. 

Komunikasi organisasi atau komunitas juga memiliki kemanfaatan dalam menjalin 

hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan operasi organisasi, seperti 

komunikasi bawahan dengan atasan atau sebaliknya serta komunikasi antar 

anggota.   

Pola komunikasi merupakan proses komunikasi dalam menyampaikan 

sebuah pesan dari anggota satu kepada anggota lain didalam suatu kelompok. 

Komunitas Stalen Zuiger melakukan suatu pola komunikasi untuk 

mempertahankan solidaritas kelompoknya, karena dengan menjalin suatu hubungan 

yang baik dan solid diperlukan komunikasi yang efektif. Komunikasi kelompok 

dalam Komunitas Stalen Zuigerdapat berlangsung secara silih berganti dimana 

setiap anggota menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada anggota 

Komunitas lainnya, agar mampu menciptakan suatu komunikasi yang kondusif 

sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kelompoknya, yaitu dengan 

mengikuti kegiatan-kegiatan baik internal maupun eksternal. 

Salah satu cara untuk memahami perilaku manusia adalah dengan 

mengamati atau memahami hubungan-hubungan sosialnya yang tercipta karena 

adanya proses komunikasi. Oleh karena itu untuk memahami hubungan sosial yang 

demikian dapat dipelajari melalui studi pola komunikasi. Ketika dua orang atau 

lebih ikut serta dalam pengiriman pesan, mereka terlibat dalam suatu jaringan 

komunikasi (Man Lin 1975, diacu dalam Setyanto 1993) pola komunikasi 

merupakan salah satu pendekatan dari penelitian yang mempelajari perilaku 
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manusia berdasarkan pendekatan model komunikasi konvergens. Masalah-masalah 

pokok yang ditanyakan oleh peneliti komunikasi berubah dari "apa efek 

komunikasi" kepada apa yang dilakukan manusia dalam berkomunikasi 

(Rachmawati, 2007). 

Rogers dan Kincaid (1981) dalam (Dedy Mulayana 2005:78) menegaskan 

bahwa pola komunikasi merupakan metode untuk mengidentifikasi struktur 

komunikasi dalam suatu sistem, dimana data hubungan mengenai arus komunikasi 

dianalisis dengan menggunakan beberapa tipe hubungan interpersonal sebagai unit 

analisis. Lebih lanjut salah satu tujuan penelitian komunikasi dengan menggunakan 

analisis jaringan komunikasi adalah untuk memahami gambaran umum mengenai 

interaksi manusia dalam suatu sistem 

Dari latar bel;akang tersebut kemudian peneliti tertarik membuat karya 

ilmiah dengan judul “Pola Komunikasi Kelompok Pada Komunitas Motor 

Custom “Stalen Zuiger’ Dalam Mempertahankan Eksistensi”dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terbentuk dari sebuah 

komunitas tersebut, selain itu nantinya peneliti juga mengharapkan bisa ditemukan 

peranan-peranan pada setiap anggota atau informan dari struktural kepemimpinan 

yang sudah terbentuk.  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, penulis sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah, yaitu : bagaimana 

pola komunikasi kelompok pada komunitas motor custom “Stalen Zuiger’ dalam 

mempertahankan eksistensi? 
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3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui pola komunikasin 

kelompok pada komunitas motor custom “Stalen Zuiger’ dalam mempertahankan 

eksistensi 

4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan 

akademis, untuk penelitian selanjutnya tentang pola komunikasi dalam sebuah 

komunitas. Serta menambah wawasan tentang bahasan pola komunikasi, baik 

secara komuniitas, organisasi kelompok yang bersifat formal atau non formal 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

khususnya kepada seluruh anggota komunitas Stalen Zuiger dalam menjaga 

solidaritas antar anggota dalam memandang ilmu komunikasi, yakni pentingnya 

hubungan pola komunikasi dalam mempererat hubungan antar sesama anggota 

komunitas. 


