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Transkrip Wawancara Informan 1
Keterangan
S
: Pewawancara
A
: Informan
Hari/ tanggal : Selasa, 24-05-2016
Jam
: 04.00-05.30 PM
Profil
Nama
Usia
Profesi

: Andre Prijatna
: 42 Tahun
: Pengusaha

MOTIVASI MENJADI BAGIAN DARI HDCI CHAPTER TANGERANG
S : Bagaimana awal mulanya bergabung dengan komunitas ini?
A: Mulanya tuh lagi beli rokok di Alfamart, markir motor gitu beli rokok, pas
keluar tiba-tiba ada orang yang ngeliatin motor. Terus jadi ngobrol. Intinya dia
ngajak kumpul bareng gitu di klub itu.
S : Apa alasan anda bergabung dengan komunitas ini?
A : Intinya mah saya diajakin buat gabung, kalo mau asal gabung komunitas
motor gede kan banyak ya, kalo ujug-ujug dateng juga kan rasanya aneh juga,
kalo diajakin kan kita istilahnya kayak dapet undangan dan jadi lebih enak gitu
kesananya juga kedepannya juga.
KETERTARIKAN MENJADI
TANGERANG
Ketertarikan Personal

BAGIAN

DARI

HDCI

CHAPTER

S : Bagaimana proses adaptasi dalam komunitas?
A : Adaptasinya mungkin nggak ada kesulitan, soalnya anggota HDCI chapter
Tangerang itu satu bengkel jadi dalem bengkel itu tuh sering berkumpul, dan saya
juga sering ke bengkel itu secara saya pemiliknya, jadi saya rasa itu juga jadi
faktor kita lebih erat sih. Yang kedua tuh karna faktor domisili jadi waktu adaptasi
juga akan lebih gampang soalnya anggota komunitas pada umumnya tinggal di
daerah sini juga, jadi kalo lagi ada waktu free, mereka pasti dateng ke lokasi untuk
sekedar ngumpul-ngumpul biarpun dadakan. Nah makin sering ketemu itulah
suasana akrab terjalin jadi makin deketlah satu sama lain saling bercanda-canda.
S : Ada kesulitan adaptasi ngga buat anggota baru?
A : Kesulitan ngga ada ya, kita welcome banget buat para anggota baru, jadi
mempermudah proses adaptasi itu sendiri.
S : Apakah anda tertarik atau tidak mengikuti kegiatan komunitas dan mengapa?
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A : Tertarik, karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya rutin, jadi namanya kita
ikut kegiatan kan kita mau ngomongin motor gede, Misalkan kalo kopdar selalu
ada aja motor yang diganti-ganti gitu apanya. Nih misalnya baru ganti ban apa
nih? (soalnya bagus kan), trus beli dimana? harganya berapa? Kan informasi
kayak gitu jadi nambah, teruskan buat kita pengen beli juga jadinya, itu sih
ketertarikannya. Jadi pokoknya demi motor gedelah intinya apalagi Harley jadi
gitu istilahnya.
Ketertarikan Interpersonal
S : Mengapa anggota tertarik bergabung dengan komunitas ini?
A : Awal tertarik pasti karena punya kendaraan yang sama, pasti pengen nambahnambah ilmu, nambah-nambah informasi terkait kendaraan. Dengan adanya
komunitas kita bisa saling sharing dan tuker informasi terkait moge yang kita
punya.
S : Apa kepuasan yang didapat dalam komunitas?
A : Kepuasannya disini tuh yang pertama saya mengetahui kalo misalkan acara
touring, mengetahui kota-kota mana saja yang belum pernah saya datangi. Terus
di dalam touring tersebut kan, misalkan motor saya mengalami kerusakan, saya
bisa mengetahui kerusakan apa saja yang dialami oleh motor saya, jadi
penyakitnya apa saja bisa tau. Terus yang kedua dari touring, saya bisa melihat
sifat anggota yang satu dengan yang lainnya, misalkan sih A sifatnya kasar, sih B
orangnya tukang ngeceng-ngecengin orang, dan anggota lainnya. Kenapa saya
sebutnya touring? Karena HDCI chapter Tangerang kan komunitas moge, biasa
anak moge tuh suka bilang "Lo bukan anak motor kalo blom ikut touring!" Jadi
touring tuh sangat penting dalam komunitas seperti ini. Selain touring, temen juga
nambah terus kan ada yang punya bengkel, kebetulan saya yang punya, jadi
banyak anggota yang suka konsul gratis sama saya tentang mogenya, terus
networking jugalah, disini anggota bukan hanya bisa tuker informasi soal moge
saja tapi juga bisa tuker informasi bisnis, tapi itu sih ngga disarankan sih disini,
tapi memang tidak bisa dipungkiri itu terjadi dan bisa saling menguntungkan.
S : Apa harapan anda terhadap komunitas ini?
A : Lebih sukses pasti, struktur kepengurusannya harus makin baik lagi dan harus
banyak belajar ke komunitas lain yang lebih solid."
POLA INTERAKSI DALAM HDCI CHAPTER TANGERANG
Kegiatan di Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Apa saja kegiatan yang ada di komunitas?
A : Di HDCI chapter Tangerang itu banyak kegiatan. Yang pertama ada baksos,
trus contoh yang kedua misalnya ada makan bareng diundang salah satu anggota
kita misalkan di rumah ketua nih ada makan bareng, kan banyak yang dateng bisa
dilihat kekompakaannya dari anggota-anggota yang datang ke sana. Trus kalo
malem sabtu kita ngumpul lah ngopdar di Excelso, SMS atau di Starbucks,
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Flavour Bliss, terus riding ke luar kota tapi jarak deket misalnya ke Jakarta atau
Puncak. Jadi intinya di sini banyak kegiatannya, mulai dari touring, city riding,
kopdar setiap malem sabtu yang tidak pernah kelewat. Terus menghadiri acara
kecil-kecilan kayak baksos, buka bareng, ngumpul bareng komunitas lain yang
ada di Kota Tangerang, dan banyak lainnya.
S : Apakah dari setiap kegiatan yang diadakan memiliki dampak terhadap
kekompakkan komunitas?
A : Itu sih pasti menurut saya, seluruh kegiatan tuh pasti makin membuat kita
saling mengenal satu sama lain, kita juga makin tau visi kita tentang komunitas
ini, bisa dapet informasi banyak tentang moge, tentang modifikasi moge,
sparepart pokoknya tentang Harley lah. Apalagi kalo nongkrong di basecamp kita,
deket banget sama bengkel, jadi topiknya makin nyambung.
S : Apa kegiatan yang anda sukai dan mengapa?
A : Semua kegiatan saya tertarik, secara saya kan juga sudah lama ada di sini, ikut
bantu kawan-kawan juga waktu itu supaya komunitas ini bisa kebentuk. Ya pasti
lah saya akan usahain bisa ikut setiap kegiatan yang diadain. Kalo pun ngga bisa
nih karna ada urusan yang lebih penting, pasti tuh ada rasa kesel gitu. ngga usah
kegiatan gede lah ya, acara kecil-kecilan deh nih kayak kopdar aja ngga bisa
dateng aja saya sebel.
Interaksi Anggota dalam HDCI chapter Tangerang
S : Apa yang diperbincangkan ketika berkumpul?
A : Obrolannya macem-macem ya kayak dari tadi kan ngobrolin rencana touring,
kadang juga ceritain pengalaman touring, dari yang kocak sampe yang paling
menantang, belom lagi baksos, ya macem-macemlah dari hal-hal itu sampe
masalah keseharian juga ada."
Perasaan Anggota HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana perasaan anda setelah bergabung dengan komunitas ini?
A : Yang pertama senangnya bisa bergabung dengan komunitas HDCI chapter
Tangerang, selain udah kenal sama beberapa teman karna saya orang lama di sini,
bisa kenal juga sama anggota yang baru bergabung dengan berbagai latar
belakang yang beranekaragam lah. Intinya mah seneng masuk komunitas ini,
soalnya sama-sama berangkat dari hobi juga sih, jadi nyambung banget. Jadi
banyak sodara, banyak pengalaman, banyak pembelajaran juga. Yang kedua,
karena bisa enjoy, kenapa enjoy? soalnya di HDCI chapter Tangerang itu ngga
terpaku setiap minggu harus ngumpul. Ya bebas aja gitu, kesadaran masingmasing anggota aja gitu. Jadi kalo ada keperluan atau prioritas yang lebih penting
pasti kita bisa ngerti, mungkin itu yang buat para anggota juga nyaman kali ya di
sini, jadi ngga memaksakan kehendaklah istilahnya, easygoing semua anak-anak
sini."
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Kohesivitas dalam Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana bentuk kekompakkan komunitas ini?
A : Pertama bisa dilihat kalau misalkan ada yang sakit, itu kan diinformasikan
kepada anggota lainnya bahwa salah satu anggota ada yang sakit dan kita diminta
untuk berkumpul dimana, lalu kita menjenguk anggota yang sedang sakit tersebut.
Dari situ aja kita bisa lihat kalo kita itu kompak karna punya rasa care ke
temannya yang sedang sakit. Dari touring kita juga bisa liat, jadi kalo misalkan
nih ada acara kemana touring dilihat anggotanya seberapa banyak yang ikut, kalau
misalkan banyak yang ikut berarti anggotanya emang kompak mengikuti acara
tersebut dan acara-acara yang lainnya. Terus juga kan di komunitas kita itu
banyak kegiatan, yang pertama ada baksos, yang kedua ada makan bareng dimana
gitu di salah satu anggota kita misalkan di rumah ketua nih ada makan bareng kan
banyak yang dateng bisa dilihat kekompakannya dari anggota-anggota yang
datang kesana. Kalo menurut saya sih, komunitas ini sejaih ini kalo ada kegiatan
rame. Situasi lain misalnya lagi kopdar, ya namanya kan seminggu sekali ketemu,
jadi saling bertukar informasi, keliatanlah gitu anggota yang lain tuh ke ngerespon
aktif setiap ada informasi Misalnya temen lagi nyari sparepart moge, secara saya
kan punya bengkel jadi saya bantu, yang lain juga gitu, suka saling membantu."
S : Dari skala 1-10, berapa anda menilai kekompakkan komunitas ini?
A : Kekompakannya 9 lah, ya karena tadi ada seseorang yang masalah kita gak
diem aja, pasti kita coba gimana cara menyelesaikan masalah walau hanya satu
orang pun yang bermasalah kita bisa menyelesaikannya dengan orang banyak
untuk menyelesaikan masalah itu. Bangga gitu rasanya kalo kita bisa membantu
sesama anggota dalam komunitas.
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Transkrip Wawancara Informan 2
Keterangan
S
: Pewawancara
E
: Informan
Hari/ tanggal : Jumat, 27-05-2016
Jam
: 06.30-07.30 PM
Profil
Nama
Usia
Profesi

: Elvis Demov
: 38 Tahun
: Pengusaha

MOTIVASI MENJADI BAGIAN DARI HDCI CHAPTER TANGERANG
S : Bagaimana awal mula komunitas ini berdiri?
E : HDCI tangerang tuh awalnya bukan HDCI. HDCI itu kepanjangan dari Harley
Davidson Club Indonesia, jadi Tangerang ini merupakan salah satu chapter saja.
Kebetulan saya salah satu pendiri HDCI chapter Tangerang. Awal mulanya kita
ini dari suatu komunitas yang bernama KOMBES (Komunitas Motor Besar
Serpong), kebetulan di KOMBES itu anggotanya menggunakan Harley Davidson,
maka saya menghadap petinggi HDCI pusat untuk membentuk HDCI chapter
Tangerang. Nah. HDCI pusat merupakan organisasi Harley Davidson seluruh
Indonesia yang bermarkas di Jakarta, SCBD. Jadi komunitas ini diresmikan oleh
pemerintah dan ada keputusan pemerintahnya. Ada pengurus pusat, ada pengurus
daerah, ada juga pengurus cabang. Nah kalo pengurus pusat tuh markasnya di
SCBD, kalo pengurus daerah (pengda namanya), kalo pengurus pusat tuh
membawahi sekitar 50-an chapter.
S : Apa motivasi anda mendirikan komunitas ini?
E : Terus terang aja ya, pertama, saya dari dulu memang senang berorganisasi,
apalagi kalo organisasi yang saya urus ini terkait dengan hal-hal yang saya minati.
Seperti yang kita tau juga, komunitas HDCI ini kan bukan nama kecil, HDCI ini
kan wadah komunitas yang sangat besar, jadi siapa pun yang menggunakan moge
Harley pasti akan sangat senang bisa menjadi bagian dari HDCI. Ada kebanggaan
tersendiri lah, kita bisa liat dari atributnya, marchandisenya, itu kan semua ada
nilainya, ada kebanggaan tersendirilah. Selain itu juga, kita kan semua pengguna
moge Harley Davidson, maka tujuannya sih ingin menyatukan semua pengguna
Harley sih.
KETERTARIKAN MENJADI
TANGERANG
Ketertarikan Personal

BAGIAN

DARI

HDCI

S : Bagaimana proses adaptasi dalam komunitas?
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CHAPTER

E : Disini anggota baru tidak akan merasa kesulitan karena di suatu klub itu ada
Humas, jadi kalo anggota baru masuk ke komunitas HDCI chapter Tangerang
pasti ada yang merangkul atau menarik mereka agar bagaimana mereka bisa
masuk dan merasa nyaman di dalam komunitas HDCI chapter Tangerang.
S :Ada kesulitan adaptasi ngga buat anggota baru?
E : Awalnya karena sudah kenal satu sama lain, jadi suasana di dalamnya cair lah,
ngga ada kesulitan menurut saya. Lalu kita sering ngumpul, sharing-sharing dan
mereka sendiri banyak yang berpendapat ini itu kita terima ketika rapat, lamalama jadi dekat terus suasanya makin akrab seperti keluaga. Terus dasar
obrolannya juga emang nyambung sebagai sesama pecinta motor gede Harley
Davidson juga sih.
S : Apakah anggota tertarik atau tidak mengikuti kegiatan komunitas dan
mengapa?
E : Kalo tertarik ya, soalnya kita dalam mengikuti setiap kegiatan pengennya
supaya lebih masuk aja ke komunitas itu dan kita selama ini merasa senang
melakukan kegiatan bersama komunitas yang saya lihat. Anak-anak sendiri disini
juga banyak bercanda, banyak ngobrol pas ngopi bareng jadi ngga cepet jenuh ada
aja cerita yang baru pas lagi ngumpul.
Ketertarikan Interpersonal
S : Mengapa anggota tertarik bergabung dengan komunitas ini?
E :Itulah pertamanya kerena ya moge Harley dan HDCI merupakan komunitas
yang punya nama besar makanya kita pake namanya buat di Tangerang biar ada
perwakilan dari komunitas motor gede Harley Davidson di Kota Tangerang, Itu
sih yang buat saya tertarik. Alasan kedua, kalo kita perhatikan dunia motor itu
sebenernya luas ya, kita bisa berekspresi di situ, kita bisa istilahnya kalo lagi bete,
pelampiasannya bisa ke sini juga. Jadi ya kalo ngeliat kebiasaan budayanya
komunitas kan juga seru gitu kalo lagi ngotak-ngatik moge, jadi ya pengen aja
ngerasain gimana dunia komunitas moge itu seperti apa.
S : Apa kepuasan yang didapat dalam komunitas?
E : Kepuasannya, kita bisa ngekspresiin diri kita sendiri dan ngga ada yang
ngelarang, ngga boleh ini ngga boleh itu. Ya intinya kalo di komunitas banyak
yang sama keinginannya jadi nyambung. Terus kedua, nambah percaya diri. Kan
kita tau kalo motor gede Harley Davidson itu punya nama yang besar di
masyarakat, kebanyakan komunitas menilai kalo si merek moge ini tuh lumayan
punya pride yang tinggi, itu kepuasan sih kalo nongkrong-nongkrong di tempat
umum jadi percaya diri aja ngga minder. Saya sebagai salah satu pendiri juga ikut
puaslah, kita bisa sharing moge kan selain memperbanyak teman terus ternyata
diakui juga sama HDCI pusat.
S : Apa harapan anda terhadap komunitas ini?
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E : Iya tetap solid yang pasti, terus anggotanya terus bertambah dan semakin
diakui oleh HDCI pusat lah sebagi komunitas yang serius bukan main-main, dan
jangan bubar kedepannya.
POLA INTERAKSI DALAM HDCI CHAPTER TANGERANG
Kegiatan di Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Apa saja kegiatan yang ada di komunitas?
E : Selain kopdar, kita ada acara misalnya kalo diundang dari klub lain kita hadir.
Atau pas bulan Puasa ntar kita ngadain sahur on the road, terus baksos dari kitakita ngumpulin barang-barang dan dana untuk disumbangin. Jadi selain touring ya
lumayanlah banyak kegiatan kita."
"Trus kegiatan kita kadang juga tegantung kondisi, misalkan nih lagi kopdar abis
diskusiin rencana Touring, bete nih, ayok kita jalan kemana gitu, kita biasanya
city riding aja ke tempat-tempat jarak deket, convoi gitu. Kalo touring kan
jaraknya jauh atau bisa juga kita main ke komunitas lain atau bisa juga wisata
kuliner. Intinya setiap malam sabtu kopdar tuh ngga gitu-gitu aja acaranya."
S : Apakah dari setiap kegiatan yang diadakan memiliki dampak terhadap
kekompakkan komunitas?
E : Oh jelaslah, kan kalo kita ngelakuin kegiatan misalnya sama anggota yang
belum kenal nih, tiba-tiba bareng sama dia misalnya pas city riding, jadi kenal,
terus jadi sering-sering ngobrol kan sama dia, jadi kompak, secara ngga langsung
tuh memang bikin kompak."
S : Apa kegiatan yang anda sukai dan mengapa?
E : Tertarik dengan kegiatan touring, karena menurut saya bisa menambah
pengalaman yang berharga bagi saya, terus buat komunitasnya juga makin dikenal
sama masyarakat, jadi dengan semakin dikenal kita juga semakin bangga dan
pedelah."
Interaksi Anggota dalam HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana menjaga interaksi kelompok yang berbeda latar belakang?
E : Yang jelas yang paling enak di komunitas ini itu ngga ada senioritas jadi
semua sama, saling menghargai, biarpun kita ini terdiri dari berbagai latar
belankang, ras, agama, statu sosial, dan lainnya. Di dalam komunitas HDCI ini
kita ngga ada gap-gap satu dengan yang lainnya, mau ngobrol juga bebas aja,
semua santai ngga ada yang mudah tersinggung jadi kita juga berasa nyaman aja,
mungkin sudah saling mengerti satu dan yang lainnya."
S : Apa yang diperbincangkan ketika berkumpul?
E : Bahan obrolannya pasti ya soal moge kayak modifikasi motor, atau ngobrolin
seputar rencana kegiatan komunitas. Kan kita juga ada pengurus, yang jelas ya
rapat-rapat soal kegiatan ke depannya gimana yang bermanfaat buat kita dan kita
juga mikirin gimana kegiatan yang bermanfaat buat orang lain kayak bakti sosial,
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ya intinya sih nyusun kegiatan aja untuk ke depannya supaya kita tetap eksis gitu.
Selain itu ada juga yang cerita soal masalah pribadi, ya kita dengerin kasih
masukan aja, tapi ngga bisa ikut campur terlalu jauh."
S : Bagaimana penyebaran informasi di komunitas ini?
E : Kebetulan kan saya di komunitas ini sebagai sekjen, jadi kadang saya juga ada
bantu menyebarkan informasi kegiatan, yang pertama kan sekarang sudah
jamanya Whatsapp, jadi anak-anak yang gabung semua kita invite ke grup itu, jadi
gampang nantinya kalo ada informasi penting tinggal Broadcastlah biar semua
bisa dapet informasi dan merata gitu."
Perasaan Anggota HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana perasaan anda setelah membentuk komunitas ini?
E : Puas dan senanglah, kita bisa sharing motorkan selain memperbanyak teman
terus ternyata diakui juga sama HDCI pusat. Yang awalnya kita cuman iseng
untuk ngumpulin pecinta Harley, sekarang dikenal masyarakat luar dan
komunitas-komunitas lain pun mengakui keberadaan kita. Puas dan senanglah
pokoknya mah."
Kohesivitas dalam Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana bentuk kekompakkan komunitas ini?
E : Banget banget, misalnya saat touring keluar kota ya, misal ada satu motor
yang mogok, yang lainnya ya pada ngebantuin, pada ngerubunin istilahnya buat
bantuin benerin motor. Kita kan juga prinsipinya brotherhood ya dan trus juga
punya slogan "no complaint, no accident!" itu yang selalu kita pegang teguh.
Kompaknya juga bisa dilihat saat kita nongkrong bareng malam sabtu. Saat itu
biasanya kita ngobrol apa ajalah, bila kita ada keluhan apa gitu, rasa apa gitu kita
ungkapin.
S : Dari skala 1-10, berapa anda menilai kekompakkan komunitas ini?
E : Kekompakannya saya sih liatnya kompak banget ya, saya kasi nilai 9 deh, abis
kompak banget. Kamu kan juga bisa liat kan? Kamu kan juga denger dari anggota
yang lain pengalaman-pengalaman mereka. Ya worth it lah saya kasih nilai
tinggi.”

Kohesivitas kelompok... Shannon Hermawan, FIKOM UMN, 2016

Transkrip Wawancara Informan 3
Keterangan
S
: Pewawancara
F
: Informan
Hari/ tanggal : Jumat, 03-06-2016
Jam
: 06.00 – 07.00 PM
Profil
Nama
Usia
Profesi

: Farhan Farkhanahdi
: 32 Tahun
: Pilot

MOTIVASI MENJADI BAGIAN DARI HDCI CHAPTER TANGERANG
S : Bagaimana awal mulanya bergabung dengan komunitas ini?
F : Jadi ada beberapa temen-temen satu kantor lagi cari motor gede akhirnya
ketemu di sini dan beli bareng-bareng di sini. Sebelum gabung awal mulanya saya
punya teman rekan-rekan kantor yang naik motor kecil, ikut komunitasnya juga.
Jadi pas kita punya motor gede apalagi naik Harley, ada satu teman saya idein kita
untuk gabung ke komunitas HDCI. Langsung tertarik dong cari komunitasnya
yang deket sama rumah, ya mutusin buat ikut HDCI chapter Tangerang. Dicobacoba gabung, ternyata suasananya mendukung banget, artinya nyaman ya,
orangnya juga gokil-gokil jadi lanjut sampe sekarang.
S : Apa alasan anda bergabung dengan komunitas ini?
F : Pertama saya tuh diajak sama temen, dan syaratnya juga punya motor gede
Harley Davison karena menurut saya itu hobinya sama jadi saya ikutan ke HDCI
chapter Tangerang. Berdasarkan hobi dan ada ajakan dari teman intinya. Selain
karena ada temen yang gabung, yang kedua pada deket nongrong-nongkrongnya.
Ada sih klub selain HDCI chapter Tangerang, ya salah satunya HDCI chapter
Jakarta, tapi buat saya lebih jauh nongkrongnya, kalo misalkan HDCI chapter
Tangerang kan pasti nongkrongnya di Tangerang dan deket dengan rumah tidak
terlalu jauh misalkan mau kumpul atau main bareng.
KETERTARIKAN MENJADI
TANGERANG
Ketertarikan Personal

BAGIAN

DARI

HDCI

CHAPTER

S : Bagaimana proses adaptasi anda?
F : Mereka sih asik ya bisa diajak bercanda juga, enak-enak orangnya, tapi saya
kan orangnya kaku, masih malu-malu lah ya, masih jaim-jaim gitulah, awalnya
memang agak ngga gitu mudah, karena awalnya saya pikir orang yang
menggunakan motor Harley itu, orang bos-bos yang kelas kakaplah, kalau saya
kan masih pekerja, masih punya bos. Ternyata bos-bos juga sih, cuma mereka
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ternyata asiklah, mau bergaul sama siapa aja, ngga sombong, ngga memamerkan
kekayaan. Yang jelas yang paling enak di HDCI chapter Tangerang itu gak ada
senioritas, jadi semua sama mau aparat mau anggota baru semuanya sama. Tapi
dari kesulitan itu kita belajar terus beradaptasi akhirnya tau gimana cara masuk
buat diterima dalam pergaulannya.
S : Apakah anda tertarik atau tidak mengikuti kegiatan komunitas dan mengapa?
F : Tertarik, karena saya sudah klop di komunitas ini, jadi selalu tertarik pengen
ikut terus di setiap acara yang diadain sama HDCI chapter Tangerang. Kita
soalnya udah macem kayak keluarga ya, jadi timbul rasa nyaman. Saya jadi
ketagihan buat ikut terus sekalian juga untuk mempererat tali silahturahmi juga
gitu dan bisa mengenal lebih jauh lagi anggota-anggota yang lainnya."
Ketertarikan Interpersonal
S : Mengapa tertarik bergabung dengan komunitas ini?
F : Karena awalnya pernah gabung ke komunitas sejenis emang suka masuk klub
karena salah satu keuntungannya bisa menambah teman, kedua kalo misalkan satu
klub gitu kan pasti ada bengkelnya jadi bisa mengetahui kerusakan-kerusakan apa
saja yang dialami oleh moge kita, dan hobi.
S : Apa kepuasan yang didapat dalam komunitas?
F : Ya intinya kepuasan saya jadi banyak temen, banyak sodara, dan hobi juga
dapat tersalurkan."
S : Apa harapan anda terhadap komunitas ini?
F : Pengennya sih pasti berkembang ya, sebagai tujuan dari setiap komunitas. Jadi
komunitas ini bisa merangkul semua para pengguna motor gede Harley Davidson
di kawasan Tangerang supaya bisa gabung ke sini. Jadi hobi-hobi mereka juga
bisa tersalurkan, ya jangan sampe ada slek-slek diantara para anggota, makin solid
dan kompak deh pokoknya buat komunitas ini. Selain ingin agar komunitas ini
berkembang, saya juga punya keinginan agar komunitas ini semakin eksis biar
semakin banyak yang tau, namanya juga komunitas Harley ya taulah harga motor
gede Harley berapa mahalnya kan, yang pasti saya harapkan komunitas ini bisa
memperlihatkan kalo kita biarpun punya pride yang tinggi, dikenal sebagai
komunitas yang isinya orang-orang kelas menengah atas tapi bisa berkecimpung
ke dalam kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat yang lebih luas dan dijadikan
panutan bagi klub-klub motor lainnya.
POLA INTERAKSI DALAM HDCI CHAPTER TANGERANG
Kegiatan di Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Apa saja kegiatan yang ada di komunitas?
F : Banyak sih ada baksos, touring, city riding.
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S : Apakah dari setiap kegiatan yang diadakan memiliki dampak terhadap
kekompakkan komunitas?
F : Pasti, soalnya suka dukanya kita jalani semua kan, jadi setiap karakter orang
tuh ketahuan saat kita bareng terlebih pas kita touring. Misalnya karater si A
begini karakter si B begini C begini. Kalo misalnya touring bareng juga biasanya
kita makin kompak gitu, karena dengan menghabiskan waktu bareng-bareng,
kenal karakter makin dalem kan, akhirnya si A ngerti si B, si B ngerti si C gitu.
Dan sejauh ini saya selalu tertarik dari setiap kegiatannya selama kegiatannya
masih positif.
S : Apa kegiatan yang anda sukai dan mengapa?
F : Yang paling saya senang itu touring ya. Karena seru bisa ke tempat wisata
yang jarak tempuhnya tuh jauh, makin bisa melihat indahnya dunia luar, karna
kalo naik motor tuh pandangan kita luas, beda kalo naik mobil kan, terus dateng
ke tempat-tempat yang belom pernah kita kunjungin.
Interaksi Anggota dalam HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana penyebaran informasi di komunitas ini?
F : Dari Whatsapp grup biasanya, terus juga Facebook lumayan aktif sih sama ada
website juga.
Perasaan Anggota HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana perasaan anda setelah bergabung dengan komunitas ini?
F : Yang jelas ada senengnya ada dukanya, kalo senengnya ya bisa berbagi
penglaman, sharing tentang banyak hal khususnya masalah moge, sama
perbanyak koneksi. Kalo dukanya tuh, pas touring terjadi kecelakaan di jalan lalu
motor bermasalah jadi ngga bisa digunain, itu nyebelin banget, ya tapi overall
kebanyakan senengnya sih, happy-happy aja selama ini."
Kohesivitas dalam Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana bentuk kekompakkan komunitas ini?
F : Kompak soalnya kalo ngumpul dimana ada acara misalnya kopdar mereka
pasti hadir, di luar komunitas pun mereka kompak jadi ngga cuman acara
komunitas saja kompaknya, di luar pun begitu. Walaupun pas ngga ada acara
komunitas pun mereka selalu ada buat kumpul. Jadi kompaknya dalam segala hal
lah buat saya juga jadi antusias dateng untuk sekedar ikutan ngumpul. Misalnya
juga pas waktu kita touring nih ke Padang, motor ada yang kena trouble, kita
harus tungguin sampe motor itu bisa diangkut, atau bisa dibetulin. Kalo ngga di
tengah hutan, masa kita tinggalin. Jadi kita tungguin biar sampe subuh, ngantukngantuk, pada capek juga kita tungguin. Ada yang tidur diatas motor, di aspal
pake alas, dipinggir jalan. Kalo motor gitu, brotherhoodnya di situ kalo kita. Kalo
ngga bisa ciptain brotherhood bukan anak motor. Kalo anak motor, biar capek
ngga boleh egois.
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S : Dari skala 1-10, berapa anda menilai kekompakkan komunitas ini?
F : Kekompakkan sih 9, karna kan yang namanya komunitas pasti ada aja slekslek mah, Cuma itu bagian terkecil dari komunitas ini, paling 1-2 orang doang.
Saya juga sudah merasa nyaman banget di komunitas ini jadi ngga ada gap-gap
lah satu sama lain, biar pun kalo kita liat beberapa anggota punya status sosial
yang tinggi tapi mereka tetep santai sih, kayak sama sodara aja, trus karena
emang sangat kompak banget gitu lah dari awal masuk sampe sekarang ngerasain
seperti itu.”
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MOTIVASI MENJADI BAGIAN DARI HDCI CHAPTER TANGERANG
S : Awal mulanya bergabung dengan komunitas ini?
L : Awal mula saya bergabung, saya kenal sama seorang teman, teman saya
kebetulan salah satu pendiri HDCI chapter Tangerang namanya Elvis. Saya
langsung tertarik karena saya sudah dekatlah dengan Elvis dan ternyata setelah
dicoba anak-anaknya juga asik.
S : Apa alasan anda bergabung dengan komunitas ini?
L : Ya dulukan istilahnya punya motor gede Harley Davidson sebenernya gak
sempet mikir untuk gabung ke klub gitu, cuman dulu ada main bareng sama salah
satu pendiri HDCI juga, udah hobi juga dulu ngotak ngatik motor gede cuman ya
gitu kebawa arus temen katanya seru-seru, diajak nongkrong-nongkrong sama
Elvis, kebetulan saya kan rumahnya domisili di Serpong nah nongkrong
kebanyakan di area sini, bengkelnya juga di sini, masuk waktu itu benerin motor
keliatan rame seru aja gitu anak-anaknya juga seru ya masuk aja deh cobain."
KETERTARIKAN MENJADI
TANGERANG
Ketertarikan Personal

BAGIAN

DARI

HDCI

CHAPTER

S : Bagaimana proses adaptasi anda di komunitas ini?
L : Ya awalnya memang agak sulit, yaa masih baru-baru kan jadi masih kaku,
mau ngapa-ngapain juga masih ngga enak aja, masih malu, tapi ya sekarang udah
deket aja enak. Saya awal mulanya masuknya juga diajak si Elvis jadi istilahnya
ya kalo misalkan adaptasi sama orang baru kita diem dulu ngga yang langsung
sok kenal atau gimana. Tapi karena saya ada kenal Elvis yang ngajak saya kesana
jadi saya dikenalin satu-satu dan orang-orangnya juga welcome kalau sama orangorang baru dan keliatannya dunia komunitas memang seperti itu, sama orang baru
tuh ngga sengalah.”
S : Apakah anda tertarik atau tidak mengikuti kegiatan komunitas dan mengapa?
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L : Tertarik pastinya, karena kalo ketemu kan ngobrolnya sharing apa aja. Bisa
tentang pengalaman touring, ngotak-ngatik motor, tapi kalo misalkan ngga
ngumpul juga kan ada ngumpul kecil-kecil lah, kalo emang ngga bisa kumpul
yang rutin ya ada kumpul kecil-kecil lah. Ya tapi wajibnya emang satu minggu
sekali. Lagi pula yang menarik juga karena suasananya. Bisa ngakak bareng jadi
ramelah ngga ada diem-dieman, ngga ada merasa senior juga jadi semua sama
rata. Kalo ngumpul otak kita nih bisa seger lagi gitu."
S : Bagaimana perasaan anda jika tidak bisa ikut dalam kegiatan yang diadakan?
L : Gini dalam suatu komunitas itu kan yang namanya klub hanya sekedar hobi
yang diwadahi oleh HDCI chapter Tanegrang misalkan emang ada kegiatan yang
lebih penting ya udah izin karena tidak bisa mengikuti acara tersebut karena ada
kepentingan yang lebih penting.
Ketertarikan Interpersonal
S : Mengapa tertarik bergabung dengan komunitas ini?
L : Sebenernya sebelum saya masuk juga saya sudah tau ada komunitas HDCI,
nah ketertarikannya tuh karna terus terang salah satu temen lama saya gabung
sana. Jadi di dalem udah ada koneksi biar ngga kagok pas gabung dan
bersosialisasi sama anggota yang lainnya sekalian juga reuni kecil sama teman
lama saya. Sekalian bisa buat refreshing juga tiap malem sabtu, jadi bisa kumpulkumpl jalanin hobi, bisa ngotak-ngatik motor gede jadi ngerti mesin.
S : Apa kepuasan yang didapat dalam komunitas?
L : Kepuasanyya nambah temen, nambah keluarga, bisa sharing-sharing sparepart
moge, bergaul, banyaklah sisi positifnya. Puasnya juga bisa punya kesibukan yang
positif, karena gabung komunitas ini juga banyak kegiatan postif yang diadakan,
salah satu contohnya baksos."
S : Apa harapan anda terhadap komunitas ini?
L : Selama delapan bulan ini saya melihat kekompakkan yang tidak pernah saya
dapatkan di komunitas lainnya. Ya saya harapkan semakin solid dan semakin
maju, soalnya saya yakin prospek kedepannya juga klub ini bisa semakin bagus.
Dan saya juga berharap komunitas ini bakal terus eksis, baka tambah populer baik
di Tangerang dan secara nasional, dan buat anak-anaknya makin erat, makin
akrab. Jadi buat ke depannya saya bakal berusaha ngelakuin apapunlah demi
komunitas ini, udah sehati bangetlah.
POLA INTERAKSI DALAM HDCI CHAPTER TANGERANG
Kegiatan di Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Apa saja kegiatan yang ada di komunitas?
L : Paling ya touring, bisa dijadiin refreshing juga. Selain itu misalnya ada
undangan ulang tahun atau nikah dari anggota komunitas, kayak kemaren ini
anggota kita ada yang nikah ngundang komunitas kita untuk datang.
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S : Apakah dari setiap kegiatan yang diadakan memiliki dampak terhadap
kekompakkan komunitas?
L : Iya dong, semakin banyak kegiatan pasti semakin solid komunitas itu, saya
percayanya sih gitu. Jadi semakin intensitas ketemunya sering, semakin bisa lebih
erat lagi, soalnya kalo jarang, kekompakannya juga pasti berkurang. Bisa dilihat
dari ketemuannya hampir setiap hari kan. Jadi cukup rutin kalo ada waktu, pasti
ikutan nongkrong di sekretariat. Lagi pula disana itu kan bebas ya, mau kapan aja
datang biasanya pasti ada yang lagi nongkrong juga di sana, karena ada fasilitas
juga kalo datang, kayak kopi, musik, wifi... Nah intensitas kayak gitu tuh yang
membangun keeratan kita juga.
S : Apa kegiatan yang anda sukai dan mengapa?
L : Kalau saat ini sih saya tertarik dengan hampir semua kegiatan komunitas ya,
karena itu tadi, pengen mengenal dunia komunitas, ngga cuma gitu aja, tapi juga
karena hampir semua kegiatan yang diadakan komunitas menghasilkan dampak
yang positif bukan hanya untuk diri pribadi kita tapi juga buat komunitasnya, Jadi
setiap kegiatan yang kita lakuin, kita pikirin mateng-mateng, jangan sampe
memperjelek nama kita lah pokoknya.
Interaksi Anggota dalam HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana penyebaran informasi di komunitas ini?
L : Kalo di komunitas kita paling sering ngeshare informasi lewat Whatsapp, atau
kadang bisa juga secara langsung pas kopdar, kalo ada anggota yang ngga respon
di whatsapp langsung ditelepon biasanya. Biasa infromasinya berkaitan dengan
kegiatan komunitas, atau ada yang sakit mau jenguk, atau ada yang ultah, macammacam, pengurusan biasa yang share.
Perasaan Anggota HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana perasaan anda setelah bergabung dengan komunitas ini?
L : Senang, bisa sharing-sharing sparepart moge, bisa menambah keluarga juga
karna mereka semua udah kayak sodara deket buat saya.
Kohesivitas dalam Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana bentuk kekompakkan komunitas ini?
L : Nah kalo kekompakkan tuh gampng diliat kalo anak motor mah. Kompak tuh
bisa dilihat dari kehadiran anggota saat kumpul, misalnya kalo dilihat setiap
ngumpul ngga cuman beberapa motor tapi banyak. Ya liatnya dari situ aja
kompaknya. Trus juga kalo ada masalah, misalnya salah satu anggota ada
masalah, nah mereka ingin coba bantu masalah anggota tersebut, paling ngga ikut
berpartispasi kasih masukan atau apa gitu ngga cuman nongkrong-nongkrong
terus ngga mau bantu. Karna kita tuh udah kayak sodara kalo kita ada masalah ya
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kita sharing dan berusaha kasih masukan, ya mungkin dinilai kekompakannya itu.
Ato bisa diliat juga pas kegiatan touring nih, salah satu orang ada yang trouble
atau ada yang jatuh misalnya kita gak ngelanjut, kita nunggu dulu sampai kirakira mampu gak nih orang meneruskan. Kalo misalkan gak yaudah kita antar
pulang karena kalo tiap touring pasti kan nyiapin ambulance juga, jadi salah satu
atau beberapa orang dari kita ada yang nemenin buat antar atau misalnya kalo
troublenya dari mesin kita beresin dulu nih meskipun satu motor yang trouble kita
gak bisa ninggalin gitu aja nah dari situ kekompakannya.”
S : Dari skala 1-10, berapa anda menilai kekompakkan komunitas ini?
L : Mungkin 8, ngga mungkin 10 karna pasti ada aja slek antar sesama anggota.
Bisanya slek diantara anggota tuh didominasi karna masalah bisnis/ dagang. Jadi
ada anggota yang ikut gabung cuma ada modus.
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MOTIVASI MENJADI BAGIAN DARI HDCI CHAPTER TANGERANG
S : Awal mulanya bergabung dengan komunitas ini?
E : Awalnya diajakin sama temen waktu itu, nah kebetulan motor saya waktu itu
sudah Harley Davidson juga, "Ayok ikut gabung sini" kata salah satu teman saya
Andre. Banyak juga motornya yang sama mereknya Harley Davidson juga, jadi
dari situ mulai tertarik.
S : Apa alasan anda bergabung dengan komunitas ini?
E : Oh yang pasti awalnya karena teman, karena banyak teman di HDCI chapter
Tangerang dan domisili saya di Serpong, jadi saya putuskan untuk bergabung
dengan HDCI chapter Tangerang. Selain itu juga ya apa salahnya ikutan ngumpul
buat nambah-nambah temen juga, wawasan, kegitan positifnya juga banyak.
KETERTARIKAN MENJADI
TANGERANG
Ketertarikan Personal

BAGIAN

DARI

HDCI

CHAPTER

S : Bagaimana proses adaptasi anda di komunitas ini?
E : Dari segi adaptasi mah gak terlalu sulit, saya kan orangnya gampang akrab
kalo kenal sama orang baru, jadi ngga gitu sulitlah beradaptasinya.
S : Ada kesulitan ngga selama proses adaptasi?
E : Gak ada sih, itu mah tergantung individu masing-masing sih kalo menurut
saya. Kalo kesulitannya yaa gimana kemampuan masing-masing buat bergaul
sama yang lainnya. Kalo saya kan sudah ada kenal orang dalem, yang kedua ada
organisasi yang sudah terstruktur jadi dirangkul lah gitu. Jadi langsung ngobrol
biasa-biasa aja gitu.
S : Apakah anda tertarik atau tidak mengikuti kegiatan komunitas dan mengapa?
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E : Tertarik dong, karena disinikan suka ngadain acara kaya kumpul bareng kalo
ngga nonton bareng, kalo misalkan ada suprise-suprise juga kita datang. Jadi rasa
kekeluargaan erat banget.
S : Bagaimana perasaan anda jika tidak bisa ikut dalam kegiatan yang diadakan?
E : Ya nyesel sih, tapi mau gimana lagi kalo ada kesibukan yang lain harus
dijalani yang itu yang ini yaudahlah gak apa-apa.
Ketertarikan Interpersonal
S : Mengapa tertarik bergabung dengan komunitas ini?
E : Saya dari awal gabung sama komunitas itu sejak masih sekolah. Saya pernah
gabung dengan klub motor-motor kecil. Mungkin karena kebetulan saya punya
motor gede Harley Davidson jadi gabung dengan klub Harley, karena kalo
komunitas itu menarik dan bisa melatih diri saya berorganisasi.
S : Apa kepuasan yang didapat dalam komunitas?
E : Kepuasan yang didapat ketika mengendari motor apalagi pas touring pastinya,
kepuasannya lebih dari hobi dan ngga bisa diungkapkan dengan kata-kata.
S : Apa harapan anda terhadap komunitas ini?
E : Tetap solid, menjaga silaturahmi, dan selalu mengadakan kegiatan yang
positif.
POLA INTERAKSI DALAM HDCI CHAPTER TANGERANG
Kegiatan di Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Apa saja kegiatan yang ada di komunitas?
E : Ya touring, city riding, kegiatan bakti sosial, sahur on the road, buka bersama
ya seperti itu sih kalo sejauh ini mah.
S : Apakah dari setiap kegiatan yang diadakan memiliki dampak terhadap
kekompakkan komunitas?
E : Iya pasti makin kompak, jadi semakin sering kita bareng gitu pasti kita makin
bisa mengenal satu sama lain lebih dekat lagi, karena makin sering ngumpul
makin sering juga kita interaksi kan, semakin tau satu sama lain, dan
menimbulkan rasa kekeluargaan juga di komunitas ini, jadi kita udah anggap
komunitas ini sebagai keluarga kedualah pokoknya di luar keluarga utama.
S : Apa kegiatan yang anda sukai dan mengapa?
E : Yang paling menarik kalo saya setiap ada kegiatan ngumpul, kita juga pasti
ada city riding, macem konvoi jarak dekat, atau sekedar buat wisata kuliner, jadi
bisa melepas jenuh juga.
Interaksi Anggota dalam HDCI chapter Tangerang -
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Perasaan Anggota HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana perasaan anda setelah bergabung dengan komunitas ini?
E : Ya sejauh ini mah seneng-seneng aja gabung di komunitas ini bisa nambah
link untuk pergaulan atau untuk konsul masalah moge, selain itu bisa saya jadiin
tempat buat nyalurin hobi bermoge biar ngga salah jalur.
Kohesivitas dalam Komunitas HDCI chapter Tangerang
S : Bagaimana bentuk kekompakkan komunitas ini?
E : Menurut saya kompak banget, maksudnya kompak gimana, ya pokoknya
kompaklah. Namanya juga kita kan komunitas yang berawal dari hobi dan samasama gunain motor Harley ya pasti satu hari, sepemikiranlah istilahnya ya samasama pecinta moge Harley gitu. Trus juga misalnya di situasi pas kita lagi touring.
Disitu ada temen kita yang bermasalah dengan kendaraannya disitu pula mereka
saling membantulah saling tolong-menolong. Baik dari segi materi maupun dari
segi teknisi atau keahlian yang mereka punya. Nah disitu baru keliatan kompak.
Ato misalnya ada yang mogok, gak ada yang boleh ada jalan duluan gitu, kita
harus tetep bareng-bareng.. Awalnya bareng nyampe tujuan juga bareng.
S : Dari skala 1-10, berapa anda menilai kekompakkan komunitas ini?
E : Saya kasih 9, karena dulu saya pernah ngerasain abis oli, saya ngga bawa cash
mereka langsung rebutan buat bayarin saya untuk beli oli. Kompaklah, itu
kejadiannya pas lagi touring ke Padang.
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LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
Foto wawancara dengan informan 1

Foto wawancara dengan informan 2
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Foto wawancara dengan informan 3

Foto wawancara dengan informan 4
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Foto wawancara dengan informan 5
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LAMPIRAN FOTO OBSERVASI
Foto saat anggota komunitas berkumpul untuk melakukan kegiatan kopdar.

Foto saat city riding dan kumpul bareng di Puncak Pass
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Foto saat city riding dan kumpul bareng di Jet Ski Cafe

Foto saat melakukan aktivitas Bakti Sosial di daerah Kayu Putih
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Foto saat makan bareng di Rumah Kayu, Serpong

Foto saat ada salah satu anggota yang bernama Gito sedang berulang tahun
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Foto suasana ramainya motor gede di sekretariat HDCI chapter Tangerang
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