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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Transportasi memiliki fungsi sebagai, pendorong, 

penunjang dan penggerak pembangunan. Beberapa faktor pentingnya 

transportasi bagi masyarakat Indonesia diantaranya adalah keadaan geografis 

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari 

sebagian besar laut, danau dan sungai. Oleh karena itu, transportasi juga dibagi 

menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah transportasi darat, laut dan udara. 

Transportasi darat, laut maupun udara merupakan sarana yang sangat berperan 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, sehingga 

sering disebut sebagai urat nadi perekonomian disamping fungsinya sebagai alat 

pemersatu bangsa. Dalam kaitannya dengan sektor-sektor perekonomian, 

infrastruktur transportasi berperan sebagai perangsang tumbuhnya sektor-sektor 

perekonomian baru dan berkembangnya sektor-sektor perekonomian yang 

sudah ada (Rudi, 2014, h.1). 

Kota Semarang adalah ibu kota propinsi Jawa Tengah yang tidak pernah 

terlepas dari kondisi perkembangan transportasi. Keberlangsungan kehidupan 

penduduk kota Semarang selalu melekat dengan sarana transportasi khususnya 

transportasi darat. Yang dimaksud dengan transportasi darat ialah segala bentuk 

transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang ataupun
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barang. Beberapa jenis transportasi darat diantaranya adalah sepeda motor, 

mobil, becak, sepeda,dll. Seperti data Badan Pusat Statistik (2015, h.1) pada 

tabel 1.1 jumlah terbesar transportasi darat di Kota Semarang adalah sepeda 

motor, dengan jumlah 13.139.866 sepeda motor yang terdiri dari: 

Tabel 1.1 Jenis Sepeda Motor dan Jumlah Penggunanya 
Jenis Sepeda motor Jumlah 

Sepeda Motor 12.943.959 
Sepeda motor kereta samping 6.502 
Scooter 104.600 
Trail 686 
Lain-Lain 84.119 

Jumlah Total 13.139.866 

 
Dengan jumlah yang paling besar diantara jenis transportasi yang lain 

membuktikan bahwa sepeda motor memiliki banyak peminat oleh penggunanya. 

Hal ini didukung dengan kemudahan dalam membeli atau mendapatkan sepeda 

motor dari showroom yang terdapat di daerah maupun di kota. 

Perkembangan jumlah kendaraan di kota Semarang secara umum 

selama lima tahun selalu mengalami peningkatan, pada tabel 1.2 dibawah ini, 

tertera peningkatan jumlah kendaraan terbanyak pada penggunaan sepeda 

motor meningkat sampai 151.286 pada tahun 2015, sedangkan penggunaan 

mobil dinas/pribadi relatif berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan 

pemerintah yang mengarahkan pada penggunaan transportasi umum. Jenis-jenis 

transportasi umum yang meningkat seiring dengan kebijaksanaan pemerintah 

yaitu penggunaan taksi meningkat sejumlah 2024 unit dan mikrolet meningkat 

sejumlah 1355 unit (Badan Pusat Satistik, 2015, h.1). 
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Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Kota Semarang 5 Tahun Terakhir 

Jenis Kendaraan Jumlah Kendaraan Kota Semarang Tahun 2011-2015 (unit) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Sepeda motor 115051 123527 119019 119019 151286 

 

Penggunaan sepeda motor yang meningkat ini juga ditandai dengan 

semakin bertambahnya komunitas-komunitas sepeda motor di Kota Semarang. 

(Tribun Jateng 08 Juli 2018) jumlah komunitas sepeda motor di Kota Semarang 

mecapai 20 komunitas sepeda motor dengan masing-masing komunitas paling 

sedikit beranggotakan 15 orang. Komunitas sepeda motor itu terdiri dari berbagai 

macam genre diantaranya motor tua, custom, antik, sport, skuter dan lainnya. 

Begitu pula dengan anggota komunitas sepeda motornya yang terdiri dari 

berbagai kalangan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lainnya. 

Definisi komunitas dapat didekati melalui komunitas terbentuk dari 

sekelompok orang, adanya interaksi secara sosial diantara anggota kelompok, 

adanya kesamaan tujuan atau kebutuhan dalam diri atau diantara anggota 

kelompok yang lain, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota 

kelompok yang lain (Nasrullah, 2016, h.139). Suatu komunitas biasanya 

terbentuk karena beberapa individu memiliki hobi yang sama, tempat tinggal 

yang sama dan memiliki ketertarikan yang sama dalam beberapa hal. Komunitas 

motor dapat diartikan sebagai perkumpulan orang yang memiliki hobi yang sama, 

namun tidak terbatas pada satu jenis kendaraan saja, artinya kendaraan atau 

sepeda motor apapun bisa masuk untuk bergabung pada komunitas tersebut 

(Polnaja, 2011, h.44).  

Watson (2007, h.8) mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran budaya 

dalam dunia otomotif dimana para perempuan juga dapat masuk kedalamnya. 

Hal ini dimulai dengan adanya beberapa perempuan yang bekerja sebagai 
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mekanik atau motir di suatu bengkel, bahkan ada pula perempuan yang 

berprofesi sebagai seorang supir. Lalu berlanjut kepada perempuan yang 

memiliki ketertarikan atau hobi otomotif hingga bergabung menjadi anggota 

komunitas otomotif. Dalam komunitas otomotif terdapat banyak bidang yang 

menjadi konsentrasi dari seorang penghobi, salah satuya adalah sepeda motor. 

Menurut Costa Jr (2001, h.328) perkembangan dunia otomotif telah 

mengakui adanya perempuan sebagai salah satu bagian yang sedikit banyak 

mempengaruhi eksistensi atau keberadaan komunitas sepeda motor, 

menempatkan perempuan pada kedudukan yang sama seperti para lelaki 

dengan bentuk kegiatan yang sama dan melebur menjadi satu dengan yang 

lainnya.  

Berkendara sepeda motor telah menjadi budaya di dalam masyarakat 

modern. Kesan yang telah melekat dalam masyarakat bahwa berkendara sepeda 

motor lebih identik dengan gender laki-laki tampaknya begitu kokoh dan 

membumi bagi kesadaran masyarakat pada umumnya sebelum masa era 

modern ini. Menurut Costa Jr (2001, h.324) faktor-faktor penguat kesan 

masyarakat tersebut antara lain: tanggung jawab laki-laki yang lebih besar, 

adanya stereotip rasa tidak percaya laki-laki untuk diboncengkan perempuan, 

laki-laki yang memboncengkan perempuan merupakan budaya masyarakat, 

identitas maskulin pada sepeda motor, pandangan tentang kekuatan laki-laki 

lebih besar dibanding perempuan, dan faktor resiko dalam perjalanan.  

Sepeda motor di Semarang banyak sekali jenisnya, mulai dari schooter, 

motor trail, sepeda motor 4 tak, sepeda motor 2 tak, dsb. Salah satu yang 

menarik perhatian masyarakat awam adalah sepeda motor 2 tak. Dimana 

sepeda motor ini mempunyai ciri khas yaitu suara yang nyaring dan cenderung 
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berisik apabila mesin di hidupkan serta asap pembuangan knaplot yang 

menimbulkan polusi udara. Salah satu jenis sepeda motor 2 tak adalah sepeda 

motor Rx King. Dengan mesin 2 tak 132cc dengan karburator Mikuni berukuran 

26 mm dan diameter skep sebesar 30 mm, motor ini diklaim memiliki akselerasi 

dan kecepatan di atas rata-rata motor di kelasnya. Tak heran jika Yamaha RX 

King kerap dijuluki sebagai motor jambret oleh masyarakat (Otosia 30 Mei 2018). 

Namun walaupun demikian masih banyak penggemar sepeda motor Rx King, 

bahkan di Kota Semarang ada lebih dari 10 komunitas sepeda motor Rx King 

yang diikuti oleh berbagai kalangan baik kitu laki-laki dan perempuan. 

Di dalam masyarakat Indonesia, terdapat suatu anggapan bahwa dunia 

otomotif adalah tempat para laki-laki bukan tempat bagi para perempuan yang 

lebih identik dengan sifat femininnya. Sifat feminin yang dimaknai dalam hal ini 

adalah, dimana perempuan lebih sering mengurusi hal-hal domestik urusan 

rumah tangga seperti mengurus anak, memasak, bahkan untuk urusan 

“bersolek” dan lain sebagainya (Putraningsih, 2008, h.2). Hal ini tentu saja 

bertolak belakang dengan anggapan dunia otomotif yang masyarakat awam 

ketahui selama ini. Dimana seluruh aktifitas dan tindakannya harus 

menggunakan keterampilan dan memerlukan tenaga besar untuk dapat bekerja 

atau berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.  

Hal ini membuat masyarakat awam beranggapan bahwa perempuan 

yang mengikuti komunitas sepeda motor Rx King dinilai melupakan tugas-

tugasnya sebagai seorang perempuan, berperilaku urakan, mengkonsumsi 

alkohol, dan merokok akibat image buruk yang melekat pada sepeda motor 

tersebut yang berimbas ke pengendaranya. Harapan masyarakat adalah bahwa 

perempuan harusnya berdiam diri dirumah mengurus kewajibannya sebagai 
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seorang perempuan, dan kalaupun hendak mengendarai sepeda motor lebih 

baik sepeda motor berjenis schooter dan tidak tergabung dalam suatu komunitas 

dikarenakan mayoritas komunitas beranggotakan laki-laki. Penilaian masyarakat 

terhadap perempuan anggota komunitas sepeda motor tentu tidak sepenuhnya 

benar. Pada kenyataannya masih ada perempuan anggota komunitas sepeda 

motor yang tetap bisa membagi waktunya dengan baik, antara kewajiban 

sebagai seorang perempuan dan kewajiban sebagai anggota komunitas. 

Tentunya perempuan anggota komunitas sepeda motor juga mempunyai motif-

motif atau alasan mengapa dirinya mengikuti komunitas sepeda motor. 

(Kabar Oto 27 Mei 2016) para perempuan yang mengikuti komunitas 

sepeda motor bukan semata-mata hanya karena dirinya menyukai otomotif, 

namun juga karena dirinya ingin mengenal dunia bikers lebih jauh lagi dan 

menciptakan suatu hal atau pencapaian positif untuk masyarakat lewat „jargon‟ 

lady bikers dan menepis anggapan masyarakat yang menilai bahwa perempuan 

yang mengikuti komunitas sepeda motor adalah perempuan nakal dan lemah. 

Khusus untuk rider perempuan, para perempuan anggota komunitas 

sepeda motor menambahkan jika sangat penting untuk selalu menjunjung tinggi 

martabat seorang perempuan, dan jadilah rider yang sopan, baik dari 

penampilan dan tindakan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Gunarsa 

(2008, h.50) bahwa seseorang yang memiliki dorongan atau kehendak yang kuat 

yang berasal dari dalam diri sendiri akan menghasilkan kemungkinan ia 

memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. 

Kelton dan Harley Davidson dikutip (Kompas 31 Desember 2013) 

melakukan penelitian yang melibatkan sebanyak 1.013 perempuan dewasa awal 

yang tergabung dalam komunitas sepeda motor dan 1.016 perempuan dewasa 
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awal yang tidak tergabung dalam komunitas sepeda motor yang menunjukkan 

bahwa 37% perempuan yang tergabung dalam komunitas sepeda motor selalu 

merasa bahagia saat mengendarai motor bersama komunitasnya, sedangkan 

hanya 16% perempuan yang bahagia saat mengendarai sepeda motor yang 

tidak tergabung dalam komunitas. Dari hasil penelitian juga menunjukan sebesar 

27% perempuan pengendara sepeda motor yang tergabung dalam komunitas 

merasa dirinya mendapat banyak teman, dapat menyalurkan hobi dan 

menunjukkan kemandirian.  

Tidak selamanya para perempuan yang tergabung dalam komunitas 

sepeda motor hanya ingin mendapat banyak teman, menyalurkan hobi, 

merasakan kebahagiaan saat berkendara bersama komunitasnya dan 

menunjukkan kemandirian, menurut Heny Setyoningsih instruktur wanita dari 

Astra Honda Safety Riding Instructor (Kompas 18 Mei 2016) seorang perempuan 

yang tergabung dalam komunitas sepeda motor itu harusnya bisa lebih waspada 

saat berkendara sepeda motor, karena secara perasaan lebih sensitif terhadap 

sesuatu, juga harus bisa mengubah images buruk yang saat ini menjadi momok 

bagi para perempuan yang tergabung dalam komunitas sepeda motor karena 

anggapan masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa perempuan 

yang tergabung dalam komunitas sepeda motor lekat dengan dunia yang “nakal”, 

para perempuan tersebut harus bisa menjaga diri dan berperilaku sesuai norma 

yang berlaku di dalam masyarakat. 

Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat pada saat ini adalah 

masyarakat menilai bahwa perempuan yang tergabung dalam komunitas sepeda 

motor melalaikan tugas atau peran gendernya sebagai seorang perempuan. Hal 

ini juga dikarenakan penilaian masyarakat mengenai sepeda motor Rx King yang 
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para perempuan tersebut kendarai. Sepeda motor Rx King dinilai erat kaitannya 

dengan sepeda motor orang-orang brandal karena tidak memakai spion, 

dikendarai dengan ugal-ugalan dll sehingga para perempuan yang menaiki 

sepeda motor Rx King terkena dampaknya dari masyarakat mengenai penilaian 

yang sudah terlanjur melekat di sepeda motor tersebut.  

Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang 

berdomisili di Semarang menyebutkan bahwa persepsi dirinya terhadap 

perempuan yang tergabung dalam komunitas sepeda motor selain menilai 

bahwa perempuan tersebut melupakan tugas-tugasnya sebagai seorang 

perempuan yaitu mengurus urusan rumah tangga seperti mengurus anak, 

memasak, bahkan sampai berdandan, mereka juga menilai bahwa perempuan 

tersebut pastinya akan terjerumus kedalam hal-hal negatif seperti mengkonsumsi 

alkohol, merokok, bahkan sampai mengendarai sepeda motor ugal-ugalan yang 

dirasa tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. 

Ditambah para perempuan tersebut mengendarai sepeda motor jenis Rx King 

dimana di salah satu daerah di Semarang banyak brandalan yang mengendarai 

sepeda motor jenis Rx King dengan ugal-ugalan dan kerap meresahkan 

masyarakat. Para perempuan tersebut akhirnya mendapat perlakuan berbeda 

dibandingkan perempuan yang tidak mengikuti komunitas sepeda motor, seperti 

dikucilkan, tidak dianggap di dalam lingkungan masyarakat dan selalu dicap 

negatif oleh masyarakat. 

Maslow (2012, h.8) mengatakan bahwa perilaku digerakan oleh motif-

motif untuk memenuhi kebutuhannya yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. 

Begitu pula dengan perilaku para perempuan yang bergabung dalam komunitas 

sepeda motor ini yang merupakan perwujudan dari dorongan-dorongan atau 
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motivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada didalam dirinya. 

Biasanya setelah para perempuan ini bergabung dalam suatu komunitas sepeda 

motor maka akan merasa senang karena dapat menyalurkan hobi, mendapat 

banyak teman dan tentunya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa penilaian mereka selama ini salah. Bertolak belakang dengan 

permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, para perempuan ini justru 

semakin banyak yang memilih untuk bergabung dengan komunitas sepeda motor 

Rx King karena memang tertarik dengan jenis sepeda motornya. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu subjek yaitu 

seorang perempuan berstatus janda yang menjadi salah satu anggota komunitas 

sepeda motor di Semarang yang peneliti temui, subjek berinisial I ini mengatakan 

bahwa subjek merasa menemukan dirinya sepenuhnya ketika subjek 

mengendarai sepeda motor bersama komunitasnya dan subjek mengatakan 

subjek tetaplah seorang perempuan yang tidak melupakan tugas-tugasnya 

sebagai seorang perempuan walaupun subjek tergabung dalam komunitas 

sepeda motor. Subjek tetap mengurus urusan rumah tangga seperti mengurus 

anaknya, memasak untuk keluarganya, dan berdandan. Bergabungnya subjek 

dengan komunitas sepeda motor membuat subjek merasa bahwa subjek akan 

dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa penilaian masyarakat selama ini 

salah, subjek juga menceritakan bahwa subjek menemukan kebutuhan-

kebutuhan dalam dirinya yang belum terpenuhi. Contohnya saja kebutuhan akan 

cinta & kasih sayang, subjek merasa mendapatkan cinta & kasih sayang ketika 

subjek sedang bersama dengan teman-teman komunitasnya. 

Berbeda dengan subjek yang kedua, subjek yang berinisial Y merasa 

bahwa subjek belum sepenuhnya wajib mengurus urusan rumah tangga karena 
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subjek masih berstatus lajang. Subjek cenderung lebih menegaskan kepada 

peneliti bahwa teman-teman komunitas sepeda motornya yang bergender laki-

laki justru menjaganya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal negatif seperti 

merokok dan mengkonsumsi alkohol. Subjek juga menerangkan bahwa subjek 

tetap seorang perempuan yang suka berdandan dan memasak. Baginya 

mengikuti komunitas sepeda motor ini hanyalah tempat untuk menyalurkan hobi 

dan kesempatan subjek membuktikan kepada masyarakat lingkungan sekitar 

rumah bahwa perempuan yang tergabung dalam komunitas sepeda motor tidak 

selamanya buruk seperti yang mereka nilai. 

Perbedaan pemikiran diantara masyarakat dan perempuan anggota 

komunitas sepeda motor inilah yang pada akhirnya memunculkan permasalahan 

mengenai apa sebenarnya motivasi perempuan mengikuti komunitas sepeda 

motor tersebut. 

Urgensi dari penelitian ini adalah bagi perempuan yang tergabung dalam 

komunitas sepeda motor bisa mendapat pengakuan, persamaan gender dan 

penilaian positif mengenai keberadaannya ditengah masyarakat. Subjek yang 

mengikuti komunitas sepeda motor tidak diperlakukan dan dinilai berbeda 

dengan perempuan yang tidak mengikuti komunitas sepeda motor dan para 

anggota komunitas motor yang bergender laki-laki oleh masyarakat. Serta dapat 

menambah relasi sosial seperti pertemanan dengan banyak orang dari berbagai 

golongan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan anggota komunitas 

sepeda motor. 

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

apa saja yang menjadi motivasi perempuan dewasa awal mengikuti komunitas 

sepeda motor di Semarang. 
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1.02. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin lebih mendalami 

motivasi perempuan dewasa awal mengikuti komunitas sepeda motor. 

1.03. Manfaat 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmiah dalam pengembangan bidang psikologi sosial khususnya 

berkaitan dengan munculnya fenomena-fenomena perempuan yang tergabung 

atau mengikuti komunitas sepeda motor di Semarang. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

1. Untuk Perempuan Anggota Komunitas Sepeda Motor 

Agar para perempuan anggota komunitas sepeda motor dapat 

merealisasikan motivasinya dalam mengikuti komunitas sepeda motor 

dengan tindakan/perilaku yang positif. 

2.  Untuk Masyarakat 

Pertama agar masyarakat dapat menilai positif mengenai 

perempuan yang mengikuti komunitas sepeda motor Rx King. 

Kedua agar terjalin kegiatan sosial yang positif antara masyarakat 

dengan anggota komunitas sepeda motor seperti kerja bakti, bakti sosial,  

dll. 

 

 

 

 


