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PEDOMAN OBSERVASI

Hari/tanggal :

Lokasi :

No. Aspek yang diamati Hasil

1. Profil komunitas IBLBC

2. Struktur komunitas IBLBC

3. Kegiatan komunitas IBLBC

4. Respon masyarakat tentang keberadaan

lady bikers

5. Pengaruh labeling lady bikers terhadap

kehidupan bermasyarakat



PEDOMAN OBSERVASI

Hari/tanggal :

Lokasi : Panahan, Senayan, Jakarta Pusat.

No. Aspek yang diamati Hasil

1. Profil komunitas IBLBC IBLBC merupakan sebuah

komunitas yang menjadi wadah

para perempuan-perempuan yang

memiliki hobi otomotif khusunya

dunia motor.

2. Struktur komunitas IBLBC Secara struktural komunitas IBLBC

terdiri dari keperngurusan inti dan

beberapa anggota lain yang saling

berkomitmen untuk tetap fokus dan

berprestasi.

3. Kegiatan komunitas IBLBC Kegiatan komunitas IBLBC

meliputi kegiatan rutin yang berupa

kopdar, rapat, dan latihan. Selain

itu ada beberapa kegiatan isidental

yang berupa kegiatan sosial yang

berhubungan dengan masyarakat

misalnya bakti sosial bersama anak

yatim dan sosialisasi safety riding

terhadap masyarakat.

4. Respon masyarakat tentang

keberadaan lady bikers

Respon masyarakat, sebagian besar

itu biasa saja dan kebanyakan justru

tidak merespon karena mempunyai

kesibukan masing-masing, dan

sebagian kecil ada yang

beranggapan negatif tentang lady

bikers.



45. Pengaruh labeling lady bikers

terhadap kehidupan

bermasyarakat

Pengaruh labeling selama observasi

berlangsung dalam kehidupan

bermasyarakat tidak terlihat begitu

nyata, karena hampir semua lady

bikers mampu menempatkan diri

sesuai dengan perannya masing-

masing, baik di lingkungan

keluarga maupun masyarakat dan

juga di lingkungan pekerjaan.



DAFTAR KODING

Sasaran Koding Penjelasan
Ketua Komunitas SJK Sejak

TJN Tujuan
VMK Visi misi komunitas
SKK Sejak kapan menjadi ketua
TRK Tertarik menjadi ladybikers
MLB Makna ladybikers
KKM Kegiatan komunitas
KRK Kegiatan rutin komunitas
GKK Gangguan kegiatan komunitas
PPR Pembagian peran
THK Tanggapan hobi komunitas
DPN Dampak positif negatif
RMK Respon masyarakat komunitas

Anggota komunitas LLB Latarbelakang ladybikers
ILB Info ladybikers
LBS Ladybikers
SJK Sejak
MGI Memilih gabung IBLBC
PHO Pengaruh hobi otomotif
KKK Keikutsertaan komunitas
KAK Keaktifan komunitas
GKK Gangguan kegiatan komunitas
PPR Pembagian peran
THK Tanggapan hobi komunitas
DPN Dampak positif negatif
RMK Respon masyarakat komunitas

Masyarakat Sekitar PLB Pengetahuan ladybikers
ALB Arti ladybikers
PHK Pendapat hobi komunitas
PPK Penilaian komunitas
KLB Keberadaan ladybikers
SKL Saran kritik ladybikers



Untuk Ketua Komunitas IBLBC

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Status :

a. Sejak kapan komunitas IBLBC didirikan dan apa yang

melatarbelakangi berdirinya IBLBC  ?

b. Apa tujuan mendirikan IBLBC?

c. Apakah visi dan misi mendirikan IBLBC ?

d. Sejak kapan anda menjadi ketua IBLBC ?

e. Apa yang membuat anda tertarik untuk menjadi lady bikers ?

f. Menurut anda, apakah sebenarnya makna dari lady bikers itu

sendiri?

g. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan oleh komunitas IBLBC ?

h. Jenis kegiatan apakah yang dilakukan secara rutin oleh komunitas

IBLBC ?

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas

menganggu aktivitas kewanitaan anda ?

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga,

tempat kerja maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda

tentang hobi anda ?

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan

setelah bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau

negatifnya ?



m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif

terhadap hobi anda di komunitas IBLBC ?



Untuk Anggota Komunitas IBLBC

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Status :

a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi seorang lady bikers ?

b. Darimanakah anda mendapatkan info tentang lady bikers ?

c. Apakah arti lady bikers menurut anda sendiri ?

d. Sejak kapan anda bergabung di komunitas IBLBC ?

e. Mengapa memilih untuk bergabung bersama komunitas IBLBC ?

f. Hobi tentang otomotif, apakah memang dari diri sendiri atau ada

yang mempengaruhi ?

g. Apakah anda selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh

komunitas IBLBC ?

h. Apakah anda termasuk anggota komunitas yang aktif atau yang

pasif?

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas

menganggu aktivitas kewanitaan anda ?

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga,

tempat kerja maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda

tentang hobi anda ?

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan

setelah bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau

negatifnya ?



m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif

terhadap hobi anda di komunitas IBLBC ?



Untuk Masyarakat Sekitar

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Status :

a. Apakah anda tahu tentang perempuan yang biasanya dijuluki lady

bikers ?

b. Menurut anda, apakah lady bikers itu ?

c. Bagaimana pendapat anda tentang perempuan-perempuan yang

mempunyai hobi dengan dunia otomotif ?

d. Apa penilaian anda tentang hal tersebut ?

e. Apakah keberadaan lady bikers menganggu kenyamanan masyarakat

sekitar ?

f. Apakah ada saran ataupun kritik untuk para lady bikers yang ada

disekitar anda ?



Untuk Ketua Komunitas IBLBC

Nama : Inuk Blazer

Umur : 39 th

Pekerjaan : Pembalap

Status : Menikah

a. Sejak kapan komunitas IBLBC didirikan dan apa yang melatarbelakangi

berdirinya IBLBC ?

14 september 2005, awal mula di dirikan komunitas ini untuk mencari bibit

balap wanita dengan berkembangnya waktu hal itu berubah karena banyak

peminat yang tertarik sehingga IBLBC menjadi komunitas yang tidak hanya

khusus untuk pembalap saja.

b. Apa tujuan mendirikan IBLBC?

Tujuan awal untuk mencari bibit pembalap wanita di bawah naungan saya

Inuk blazer sebagai pembalap wanita nasional Indonesia

c. Apakah visi dan misi mendirikan IBLBC ?

Visi misi IBLBC mencetak bibit pembalap baru khusus untuk wanita, selain

itu kita mengedepankan prinsip Love, Responsible, Care, Comunication sebagai

pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas bikers.

d. Sejak kapan anda menjadi ketua IBLBC ?

Sejak tahun 2005.

e. Apa yang membuat anda tertarik untuk menjadi lady bikers ?

Saya suka dengan kegiatan balap dari kecil dan saya sudah dikenalkan dengan

aktivitas balapan, sering diajak ke sirkuit.
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f. Menurut anda, apakah sebenarnya makna dari lady bikers itu sendiri ?

Lady bikers adalah seorang wanita yang bergelut di dunia otomotif khususnya

motor baik untuk kegitan sehari-hari maupun sebagai pekerjaan.

g. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan oleh komunitas IBLBC ?

Banyak sekali event balap yang kita ikuti serta kegaiatan baksos ada juga

touring ke berbagai kota bandung bahkan sampai yogyakarta.

h. Jenis kegiatan apakah yang dilakukan secara rutin oleh komunitas IBLBC ?

Kegiatan rutin kita kopdar (kopi darat) setiap hari jumat malam jam 20.00 di

kawasan senayan

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas menganggu

aktivitas kewanitaan anda ?

Tidak menganggu karena saya meyukai kegiatan ini dan ini menjadi pekerjaan

saya.

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja

maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

Untuk kegiatan club sendiri saya bisa membaginya karena kegiatan club

hanya di weekend dan itupun malam hari.

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda tentang hobi

anda ?

Awalnya keluarga kurang mendukung tapi dengan membuktikan bahwa saya

mampu saya akhirnya bisa meyakinkan keluarga.
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l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan setelah

bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau negatifnya ?

Banyak positifnya untuk di IBLBC itu saya bisa banyak teman banyak

bertukar pikiran dengan anggota lain, negatifnya hanya saja setiap kopdar kita

pulang larut malam bisa lebih jam 00.00 saat dijalan banyak yg mengira kita

wanita kurang baik.

m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif terhadap hobi

anda di komunitas IBLBC ?

Dengan melakukan banyak kegiatan yg melibatkan masyarakat, mengikuti

aktivitas balap sendiri dengan saya bisa menjadi juara itu juga sudah menjadi

salah satu usaha saya untuk membuat pandangan masyarakat terhadap lady

bikers bisa dirubah.
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Untuk Anggota Komunitas IBLBC

Nama : Novietha sari

Umur : 27

Pekerjaan : pembalap

Status : belum menikah

a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi seorang lady bikers ?

Karena saya senang dengan kegiatan yang sifatnya petualangan di dunia

motor.

b. Darimanakah anda mendapatkan info tentang lady bikers ?

Dari teman yang juga kebetulan sudah terlebih dahulu menjadi lady bikers.

c. Apakah arti lady bikers menurut anda sendiri ?

Menurut saya lady bikers itu seorang wanita yang memiliki dan menyukai

pengalaman bermotor (touring) dan bernaung dalam suatu club.

d. Sejak kapan anda bergabung di komunitas IBLBC ?

Sejak pertengahan 2008

e. Mengapa memilih untuk bergabung bersama komunitas IBLBC ?

Karena IBLBC itu club motor wanita yang sudah terkenal.

f. Hobi tentang otomotif, apakah memang dari diri sendiri atau ada yang

mempengaruhi ?

Awalnya memang karena diri sendiri, tetapi setelah bergabung ke komunitas

motor menjadi lebih senang lagi.
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g. Apakah anda selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas

IBLBC ?

Jika waktu dan kondisi memungkinkan pasti saya hadir dalam kegiatan yang

diadakan IBLBC.

h. Apakah anda termasuk anggota komunitas yang aktif atau yang pasif ?

Saya cukup aktif dalam keanggotaan, ya buktinya saya cukup berpartisipasi

dalam kegiatan.

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas menganggu

aktivitas kewanitaan anda ?

Tidak menganggu sama sekali, karena kegiatannya dilakukan pada saat libur

saja.

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja

maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

Saya berusaha untuk adil mas, di keluarga ya tetap dengan kewajiban sebagai

seorang wanita, dan sebagai lady bikers itu menyesuaikan saja karena sifatnya

fleksibel.

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda tentang hobi

anda ?

Pada awalnya tidak menyukai, tetapi karena yang dilakukan positif ya pada

akhirnya mendukung.

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan setelah

bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau negatifnya ?
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Positifnya ya menambah pengalaman, teman, pengetahuan, tapi kalau

negatifnya mungkin dinilai sedikit nakal karena pergaulannya malam hari.

m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif terhadap hobi

anda di komunitas IBLBC ?

Raspon saya ya biasa saja mas, karena orang biasa kan tidak tahu jadi hanya

melihat dari luar saja. Kami sebagai komunitas wanita selalu menunjukan

kegiatan positif jadi masyarakat juga pada akhirnya bisa memahami.

Untuk Anggota Komunitas IBLBC

Nama : Shela wati

Umur : 23

Pekerjaan : pegawai swasta / pembalap

Status : belum menikah

a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi seorang lady bikers ?

Saya memang suka dengan kegiatan traveling dan juga senang organisasi.

b. Darimanakah anda mendapatkan info tentang lady bikers ?

Dari club/komunitas motor.

c. Apakah arti lady bikers menurut anda sendiri ?

Pengendara motor wanita yang suka dengan kegiatan motor dan bergabung

dalam suatu komunitas motor tertentu.

d. Sejak kapan anda bergabung di komunitas IBLBC ?

Sejak awal 2007.

e. Mengapa memilih untuk bergabung bersama komunitas IBLBC ?
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Karena saya tertarik dengan visi misi IBLBC dan saya juga ingin menjadi

pembalap.

f. Hobi tentang otomotif, apakah memang dari diri sendiri atau ada yang

mempengaruhi ?

Saya memang seneng dengan kegiatan otomotif dan memang ingin menjadi

pembalap.

g. Apakah anda selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas

IBLBC ?

Ya saya selalu mengikuti kegiatan, saya termasuk yang senior di komunitas

jadi ya biasanya selalu memunyai peran penting.

h. Apakah anda termasuk anggota komunitas yang aktif atau yang pasif ?

Saya aktif sekali, karena hampir setiap kegiatan perencanaan maupun

pelaksanaannya saya pasti tahu.

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas menganggu

aktivitas kewanitaan anda ?

Tidak menganggu, karena kegiatannya kan tidak terlalu memberatkan dan

dilaksanakan setia sabtu dan minggu saja.

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja

maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

Kalau saya fleksibel saja, karena saya juga belum menikah.

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda tentang hobi

anda ?
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Tanggapan keluarga pada awalnya kurang setuju, tetapi seiring berjalannya

waktu bisa memahami karena kegiatannya juga positif.

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan setelah

bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau negatifnya ?

Dampak positifnya bisa punya banyak teman bahkan saudara dimana-mana,

menambah pengetahuan juga terutama tentang berkendara untuk wanita.

m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif terhadap hobi

anda di komunitas IBLBC ?

Sikap saya ya biasa saja, kalau ada yang menganggap negatif ya saya sikapi

dengan bukti kegatan-kegiatan positif komunitas.

Untuk Anggota Komunitas IBLBC

Nama : Nani Siti Nurmanilah

Umur : 38

Pekerjaan : pegawai swasta

Status : janda

a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi seorang lady bikers ?

Awalnya untuk hiburan saja mas, biar punya kegiatan.

b. Darimanakah anda mendapatkan info tentang lady bikers ?

Kalau saya info ini tahu dari mantan suami saya yang dulu kebetulan juga ikut

komunitas motor.

c. Apakah arti lady bikers menurut anda sendiri ?
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Lady bikers menurut saya yaitu seorang wanita yang mengikuti kegiatan

dalam suatu komunitas motor.

d. Sejak kapan anda bergabung di komunitas IBLBC ?

Saya ikut IBLBC kira-kira sejak akhir tahun 2007 mas, sudah lumayan lama.

e. Mengapa memilih untuk bergabung bersama komunitas IBLBC ?

Ya IBLBC termasuk komunitas yang mempu mengarahkan anggotanya untuk

kegiatan positif di dunia otomotif. Jadi saya memilih ikut menjadi salah satu

anggota IBLBC

f. Hobi tentang otomotif, apakah memang dari diri sendiri atau ada yang

mempengaruhi ?

Dulu sih karena ada mantan suami saya yang sering mengajak saya ikut acara-

acara motor, lama-lama saya jadi ikut suka mas.

g. Apakah anda selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas

IBLBC ?

Ya kalau waktunya ada saya pasti ikut mas.

h. Apakah anda termasuk anggota komunitas yang aktif atau yang pasif ?

Saya termasuk anggota yang dituakan mas, jadi ya menurut saya saya cukup

aktif dalam komunitas.

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas menganggu

aktivitas kewanitaan anda ?
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Sampai saat ini tidak menganggu mas, ya karena sekarang saya sudah janda

jadi tidak banyak kewajiban yang mengharuskan untuk tetap dirumah karena

anak-anak juga ikut mantan suami saya.

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja

maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

Ya membagi seperti biasa saja mas, kalau waktunya ada dimana saya

dibutuhkan saya pasti menyempatkan, begitu saja.

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda tentang hobi

anda ?

Keluarga sampai saat ini ya bisa dikatakan mendukung, kalau lingkungan

terkadang ada yang mungkin tidak suka mas, karena orang kan punya prinsip

yang berbeda-beda tapi saya ya biasa saja.

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan setelah

bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau negatifnya ?

Dampak positifnya jelas saya jadi punya kegiatan positif diluar rumah mas,

kalau negatifnya ya tidak ada saya rasa karena saya senang menjalaninya.

m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif terhadap hobi

anda di komunitas IBLBC ?

Saya menyikapinya cuek aja mas, biar orang-orang mau bilang apa yang

penting saya melakukan dengan enjoy, senang aja.
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Untuk Anggota Komunitas IBLBC

Nama : Chindy Carolina Munthe

Umur : 21

Pekerjaan : pembalap

Status : belum menikah

a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi seorang lady bikers ?

Tertarik saja mas, saya juga termasuk cewek yang suka tantangan. Menjadi

lady bikers tantangannya banyak mas dan saya sih menikmati saja, jadi

ketagihan dan sampai sekarang ini.

b. Darimanakah anda mendapatkan info tentang lady bikers ?

Lady bikers awalnya saya tahu dari teman-teman saya yang ikut komunitas

motor laki-laki. Kalau dulu sebelum ada komunitas khusus wanita saya agak

sungkan dan risih, tapi setelah ada komunitas khusus saya jadi ikut deh.

c. Apakah arti lady bikers menurut anda sendiri ?

Lady bikers menurut saya ya pengendara sepeda motor wanita mas.

d. Sejak kapan anda bergabung di komunitas IBLBC ?

Belun terlalu lama mas, mungkin baru satu tahun belakangan ini.

e. Mengapa memilih untuk bergabung bersama komunitas IBLBC ?

Karena soal komunitas wanita saya masih todak tahu banyak mas, dan yang

terkenal di daerah sini ya IBLBC ini.

f. Hobi tentang otomotif, apakah memang dari diri sendiri atau ada yang

mempengaruhi ?
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Kalau hobi ini sih memang dari saya sendiri yang suka dengan motor dan

tantangannya.

g. Apakah anda selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas

IBLBC ?

Cukup sering mas, lebih sering datengnya daripada tidaknya.

h. Apakah anda termasuk anggota komunitas yang aktif atau yang pasif ?

Wah kalau penilaian menurut saya ya jelas saya termasuk yang aktif mas,

hehe.

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas menganggu

aktivitas kewanitaan anda ?

Saya sih tidak terganggu mas, justru ini bisa menambah jadwal kegiatan saya

setiap akhir pekan.

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja

maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

Kalau saya santai saja mas, kegiatan keluarga ya keluarga, untuk pekerjaan

dan komunitas juga ada waktu tersendiri.

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda tentang hobi

anda ?

Keluarga ya mendukung saja mas.

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan setelah

bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau negatifnya ?
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Positifnya saya punya kegiatan yang sesuai dengan hobi saya, kalau

negatifnya saya rasa belum ada mas.

m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif terhadap hobi

anda di komunitas IBLBC ?

Kalau tanggapan masyarakat sih tidak saya pikirkan sekali mas, jarang juga

yang merespon negatif, kebanyakan malah tidak ada tanggapan, hehe.

Untuk Anggota Komunitas IBLBC

Nama : Mariana Susanti

Umur : 31

Pekerjaan : pembalap

Status : menikah

a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi seorang lady bikers ?

Saya jadi ladybikers karena hobi mas.

b. Darimanakah anda mendapatkan info tentang lady bikers ?

Info tentang ladybikers saya dapat dari teman mas.

c. Apakah arti lady bikers menurut anda sendiri ?

Ladybikers menurut saya yaitu wanita-wanita seperti saya yang punya hobi

tentang motor, balap motor, atau dunia otomotif.

d. Sejak kapan anda bergabung di komunitas IBLBC ?

Saya bergabung sejak tahun 2008 mas, sudah cukup lama.

e. Mengapa memilih untuk bergabung bersama komunitas IBLBC ?
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Dulu IBLBC itu termasuk club pembalap wanita yang terkenal mas, jadi saya

ikut bergabung biar hobi saya dapat tersalurkan dengan baik.

f. Hobi tentang otomotif, apakah memang dari diri sendiri atau ada yang

mempengaruhi ?

Hobi ini memang dari saya sendiri mas.

g. Apakah anda selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas

IBLBC ?

Kegiatan IBLBC selalu saya usahakan untuk ikut, biasanya saya sudah tidak

ikut menjadi semacam kordinator mas, biar gantian yang muda-muda saja.

h. Apakah anda termasuk anggota komunitas yang aktif atau yang pasif ?

Kalau saya yang menjawab ya pastinya saya cukup aktif mas, karena saya

sudah cukup lama menjadi anggota dan ikut berbagai macam acaranya.

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas menganggu

aktivitas kewanitaan anda ?

Sampai saat ini saya bisa membagi mas, terbukti dari keluarga juga tidak ada

yang protes dengan kegiatan balap saya.

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja

maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

Ya, kalau sebagai wanita saya kira sama mas, saya berusaha menempatkan

peran sesuai kebutuhan dimanapun biat semuanya seimbang mas.

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda tentang hobi

anda ?
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Kalau keluarga sampai saat ini mendukung, tetapi terkadang lingkungan yang

masih sulit menerima. Mungkin karena yang ada dipikiran masyarakat

pembalap wanita itu kehidupannya lebih tidak teratur apalagi seperti saya

yang sudah cukup umur.

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan setelah

bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau negatifnya ?

Positifnya banyak mas, hobi saya tersalurkan dengan baik dan banyak ikut

kegiatan yang positif juga. Dampak negatifnya kalau secara pribadi ya itu

beban mental di masyarakat mas, karena kalau lingkungan saya lebih banyak

yang kontra.

m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif terhadap hobi

anda di komunitas IBLBC ?

Saya selalu berusaha menyikapi dengan rendah hati ya mas, saya buat santai

saja karena kalau posisinya di masyarakat ya kita yang harus menyesuaikan

mereka seperti apa, begitu.

Untuk Anggota Komunitas IBLBC

Nama : Mietta Aurelia

Umur : 26

Pekerjaan : pegawai swasta / pembalap

Status : belum menikah

a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi seorang lady bikers ?
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Latarbelakang jadi ladybikers karena saya memang senang mas, bisa dibilang

sudah hobi dengan dunia motorlah.

b. Darimanakah anda mendapatkan info tentang lady bikers ?

Saya dapat info dari teman yang kebetulan juga punya hobi yang sama.

c. Apakah arti lady bikers menurut anda sendiri ?

Ladybikers menurut saya itu wanita yang punya hobi dengan motor, bisasanya

spesifikasinya bisa disebut pembalap wanita.

d. Sejak kapan anda bergabung di komunitas IBLBC ?

Saya bergabung belum terlalu lama mas, mungkin hampir 1,5 tahun

belakangan ini.

e. Mengapa memilih untuk bergabung bersama komunitas IBLBC ?

Saya ikut teman saja mas, selain itu juga karena IBLBC itu termasuk

komunitas motor yang terkenal.

f. Hobi tentang otomotif, apakah memang dari diri sendiri atau ada yang

mempengaruhi ?

Kalau hobi motor, saya juga bnyak dipengaruhi teman mas, awalnya

penasaran dan ikut-ikutan saja tapi lama-lama ya jadi suka sampe sekarang.

g. Apakah anda selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas

IBLBC ?

Biasanya selalu ikut mas, jarang absen saya.

h. Apakah anda termasuk anggota komunitas yang aktif atau yang pasif ?
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Saya lumayan aktif mas, walaupun masih jarang terlibat langsung kegiatan

karena saya termasuk anak baru jadi ya masih taraf belajar saja.

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas menganggu

aktivitas kewanitaan anda ?

Sampai saat ini tidak menganggu mas.

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja

maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

Ya saya seperti biasanya saja mas, sewajarnya soalnya saya juga belum

menikah jadi dirumah tidak punya tanggungan khusus, kalau di kantor juga

biasa saja karena kegiatan IBLBC kan setiap sabtu minggu saja.

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda tentang hobi

anda ?

Mereka biasa saja mas, karena mungkin tidak tahu aktivitasnya seperti apa.

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan setelah

bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau negatifnya ?

Kalau dampaknya sih banyak positifnya yang mas, soalnya saya pribadi jadi

bisa punya banyak relasi dan juga bisa mengasah skill balap di IBLBC.

m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif terhadap hobi

anda di komunitas IBLBC ?

Kalau banyak masyarakat yang beranggapan negatif ya wajar saja mas, karena

dunia balap, motor dan otomotif kan dunianya laki-laki jadi mungkin banyak
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yang menyamaratakan lingkungan dan pergaulannya padahal pada

kenyataannya berbeda jadi saya cukup berlaku seperti biasanya saja.

Untuk Anggota Komunitas IBLBC

Nama : Amalia Voni

Umur : 25

Pekerjaan : pembalap

Status : belum menikah

a. Apakah yang melatarbelakangi anda menjadi seorang lady bikers ?

Karena ajakan teman mas, jadi ikut gabung IBLBC.

b. Darimanakah anda mendapatkan info tentang lady bikers ?

Ya dari teman saya mas.

c. Apakah arti lady bikers menurut anda sendiri ?

Menurut saya lady bikers itu pembalap wanita.

d. Sejak kapan anda bergabung di komunitas IBLBC ?

Saya baru pertengahan tahun lalu mas, masih baru di IBLBC

e. Mengapa memilih untuk bergabung bersama komunitas IBLBC ?

Selain recomended teman saya juga tau sedikit banyak tentang IBLBC yang

katanya banyak prestasi.

f. Hobi tentang otomotif, apakah memang dari diri sendiri atau ada yang

mempengaruhi ?

Kalau hobi ini saya dapat dari teman mas, dan sekarang saya sudah mulai

menjiwai hobi ini.
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g. Apakah anda selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas

IBLBC ?

Saya cukup sering ikut kegiatan ya mas, karena saya juga masih banyak

belajar.

h. Apakah anda termasuk anggota komunitas yang aktif atau yang pasif ?

Sampai saat ini saya mungkin cukup aktif ya mas, karena sering ikut-ikut

kegiatan juga.

i. Sebagai seorang perempuan apakah kegiatan dalam komunitas menganggu

aktivitas kewanitaan anda ?

Menurut saya tidak menganggu mas, karena waktunya fleksibel dan tidak

menganggu waktu bekerja juga.

j. Bagaimana anda membagi peran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja

maupun sebagai bagian dari komunitas IBLBC ?

Tanggungjawab saya di keluarga belum banyak mas, karena saya belum

menikah jadi seperti biasanya saja, begitu juga di dalam lingkungan kerja

ataupun dengan sesama bikers.

k. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar anda tentang hobi

anda ?

Tanggapannya setuju-setuju saja mas, buktinya saya tidak pernah ada masalah

dengan keluarga maupun dengan tetangga.

l. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan setelah

bergabung di komunitas IBLBC, lebih banyak positif atau negatifnya ?
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Kalau dampak ikut komunitas sih banyak positifnya mas, jadi ada kegiatan

yang menyalurkan bakat dan hobi tapi kalau negatifnya belum saya rasakan

sampai saat ini.

m. Bagaimana anda menyikapi respon masyarakat yang negatif terhadap hobi

anda di komunitas IBLBC ?

Tetangga maupun masyarakat yang biasa bertemu dengan saya tidak selalu

menyikapi negatif mas, mungkin karena dikota kebanyakan orang cuek ya jadi

saya biasa-biasa saja.

Untuk Masyarakat Sekitar

Nama : Sujono

Umur : 43 th

Pekerjaan : Pedagang

Status : Menikah

a. Apakah anda tahu tentang perempuan yang biasanya dijuluki lady bikers ?

Ya tahu sekedarnya mas, soalnya disini sering untuk nongkrong anak-anak

motor biasanya jumat sabtu minggu kalau malam rame.

b. Menurut anda, apakah lady bikers itu ?

Kalau artinya saya kurang tahu mas, paling perempuan-perempuan yang suka

naik motor gitu aja mas maklum saya sekolah sampai smp saja.

c. Bagaimana pendapat anda tentang perempuan-perempuan yang mempunyai

hobi dengan dunia otomotif ?
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Ya menurut saya sih sebenarnya tidak wajar ya mas, tapi ini kan dikota besar

dan apa-apa sudah modern jadi hal-hal yang dulu tidak wajar sekarang sudah

dianggap wajar.

d. Apa penilaian anda tentang hal tersebut ?

Ya saya pribadi menilai baik kalau memang anak-anak motor itu juga

sikapnya baik ya mas. Sampai saat ini juga belum ada kejadian yang aneh-

aneh misalnya berantem, tawuran apa gimana jadi ya masih terkendali mas.

e. Apakah keberadaan lady bikers menganggu kenyamanan masyarakat sekitar ?

Kalau saya sih tidak menganggu mas, apalagi saya jualan disini jadi justru

menambah penghasilan kalau lagi rame mas.

f. Apakah ada saran ataupun kritik untuk para lady bikers yang ada disekitar

anda ?

Saran saya sebagai masyarakat awam hanya tetap bersikap baik menjaga sikap

di depan orang banyak karena tidak semua suka seperti saya.

Untuk Masyarakat Sekitar

Nama : Arif

Umur : 23 th

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Belum menikah

a. Apakah anda tahu tentang perempuan yang biasanya dijuluki lady bikers ?

Tahu mas.

b. Menurut anda, apakah lady bikers itu ?
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Menurut saya, ladybikers itu wanita yang biasanya ikut kegiatan motor.

c. Bagaimana pendapat anda tentang perempuan-perempuan yang mempunyai

hobi dengan dunia otomotif ?

Pendapat saya sih wajar-wajar saja, sekarang banyak emansipasi wanita mas

jadi ya sah-sah aja sih.

d. Apa penilaian anda tentang hal tersebut ?

Menurut saya, mereka yang menjadi ladybikers juga harus menunjukkan

prestasi, kelebihan dan semua yang positif-positif biar masyarakat juga

mendukung.

e. Apakah keberadaan lady bikers menganggu kenyamanan masyarakat sekitar ?

Kalau menurut saya selama tidak ada kericuhan ataupun apa yang sifatnya

menganggu ya tidak menganggu mas.

f. Apakah ada saran ataupun kritik untuk para lady bikers yang ada disekitar

anda ?

Sarannya terus maju gitu aja mas.

Untuk Masyarakat Sekitar

Nama : Sesil

Umur : 20 th

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Belum menikah

a. Apakah anda tahu tentang perempuan yang biasanya dijuluki lady bikers ?

Kalau saya kurang paham sama lady bikers mas.
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b. Menurut anda, apakah lady bikers itu ?

Ya kalau saya sesuai terjemahan inggrisnya aja, ladybikers mungkin artinya

perempuan yang bermotor.

c. Bagaimana pendapat anda tentang perempuan-perempuan yang mempunyai

hobi dengan dunia otomotif ?

Kalau saya ya tidak masalah mas, toh perempuan juga punya naluri berbeda-

beda, hobi terus kesukaan kan juga setiap orang beda.

d. Apa penilaian anda tentang hal tersebut ?

Ya penilaiannya bagus aja, biar terkesan seimbang aja antara laki-laki sama

perempuan itu ya sama.

e. Apakah keberadaan lady bikers menganggu kenyamanan masyarakat sekitar ?

Kalau saya sih tidak terganggu mas.

f. Apakah ada saran ataupun kritik untuk para lady bikers yang ada disekitar

anda ?

Sarannya ya tetep dijalur positif aja buat ladybikers.

Untuk Masyarakat Sekitar

Nama : Hendra

Umur : 30 th

Pekerjaan : Karyawan swasta

Status : Belum menikah

a. Apakah anda tahu tentang perempuan yang biasanya dijuluki lady bikers ?

Tahu mas.
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b. Menurut anda, apakah lady bikers itu ?

Ladybikers ya cewek-cewek yang punya hobi di motor.

c. Bagaimana pendapat anda tentang perempuan-perempuan yang mempunyai

hobi dengan dunia otomotif ?

Menurut saya, wajar aja mas sekarang udah jamannya begitu.

d. Apa penilaian anda tentang hal tersebut ?

Ya saya sih positif thinking aja mas, selama mereka baik ya penilaian orang

juga bakal baik.

e. Apakah keberadaan lady bikers menganggu kenyamanan masyarakat sekitar ?

Kalau saya sih tidak terganggu ya mas, kita kan juga sama-sama pake fasilitas

umum jadi saling paham aja.

f. Apakah ada saran ataupun kritik untuk para lady bikers yang ada disekitar

anda ?

Sarannya ya lakukan hobi dan salurkan kedalam hal-hal positif.
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Kopi darat (kopdar) di senayan tanggal 19 April 2013

IBLBC kopdar di panahan tanggal 26 April 2013



Wawancara dengan anggota IBLBCtanggal 19 April 2013

Dokumentasi IBLBC saat baksos bareng PMCtahun 2008
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