
 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

Gaya hidup komunitas Motor Antik Club Padang lebih berorientasi pada 

kebebasan. Ekspresi gaya hidup komunitas Motor Antik Club Padang terlihat dari 

penampilan para bikers, seperti gaya rambut , gaya bicara dan kebiasaan yang 

terlihat dari bikers, serta model-model pengendaraan motor klasik. 

Komunitas motor antik memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dalam 

hal fashion. Komunitas motor antik identik dengan aksesoris yang berbeda dari 

yang lain seperti memakai jaket jean dengan aksesoris dan peniti, dompet besar, 

rompi kulit, rantai dompet sepatu dan ada juga beberapa anak motor antik yang 

menggunakan pakaian yang terlihat lusuh, tapi itulah yang membedakan fashion 

Anda dari yang lain. 

Gaya hidup mereka menciptakan keinginan untuk menarik perhatian 

komunitas pemuja kemewahan yang lebih luas. Dengan tampilannya, kita juga 

bisa menciptakan gaya kita sendiri dan menjadi diri sendiri tanpa harus mengikuti 

gaya orang lain yang memaksa kita untuk tampil mewah. Gaya hidup sepeda 

motor antimewah untuk anak-anak. Mereka ingin menunjukkan bahwa dengan 

menjadi diri kita sendiri, kita menjadi diri kita sendiri dan kita tidak mengikuti 

mode orang lain. Kita bisa menciptakan gaya kita sendiri seperti yang kita 

inginkan dan membuat diri kita bahagia. 

Kebebasan berekspreis dalam komunitas sepeda motor antik menjelaskan 

bahwa anak-anak sepeda motor antik memiliki ciri khas tersendiri yang dapat 

dilihat dari tampilan luar sepeda motor. Mereka lebih suka memperhatikan sepeda 



 

 

motor, karena sepeda motor selalu menjadi pusat perhatian di jalan yang ramai. 

Jika melihat komunitas motor jadul, terlihat jelas bahwa mereka sedang 

melakukan adu jotos yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menyukai 

kemewahan. Jelas bahwa anak-anak motor tua secara tidak langsung melakukan 

perlawanan dimana hidup selalu didominasi oleh kemewahan, anak-anak motor 

tua ingin menunjukkan di sini bahwa mereka memiliki jalan hidup dimana mereka 

dapat merasakan kebebasan tanpa kemewahan. 

Solidaritas komunitas Motor Antik Club Padang (MAC) memang sangat 

kuat. Arti solidaritas memang sangat penting, dimana ketika kita berada dalam 

sebuah kelompok yang terpenting adalah rasa solidaritas, kekompakan dan 

persaudaraan, jika sebuah kelompok memiliki tingkat solidaritas yang tinggi maka 

dalam sebuah kelompok sangat baik tetapi rasa kekerabatan sedikit demi sedikit 

akan memecah belah atau menghancurkan suatu kelompok. Solidaritas yang 

terjalin dengan anak-anak motor tua nampaknya sangat tinggi. Hal ini terlihat 

pada mereka yang penyuka motor yang bahu membahu membantu motor yang 

bermasalah mesin, mereka tidak pernah sembarangan membantu para penyuka 

motor tua yang bermasalah mesin di jalan, mereka pasrah, mereka dukung, itulah 

komunitas MAC sangat kuat dan menunjukkan solidaritas. 

Menurut hasil penelitian peneliti Komunitas Antik Club Padang, setiap 

orang berbeda dalam menentukan apa yang mereka sukai, dan mereka berhak 

menentukan atau mengekspresikan apa yang membuat mereka bahagia, misalnya 

mereka memiliki pilihan dalam gaya hidup anak-anak di Komunitas MAC Padang 

hak untuk hidup sendiri juga memiliki tampilannya sendiri. Corak komunitas 

MAC Padang memang lebih berpusat pada kebebasan, namun ada pesan anak 



 

 

motor antik bahwa kita tidak hidup untuk mengikuti gaya hidup orang lain, kita 

hidup menurut pilihan kita sendiri, agar kita bisa menghargai apa yang kita miliki, 

kami tidak bangga dengan mengikuti orang lain. 

Dan setiap orang berhak memutuskan sesuatu sesuai keinginannya sendiri, 

setiap orang memiliki keunikannya masing-masing dan menunjukkan jalan 

hidupnya sendiri. Termasuk juga orang-orang yang cerdas dan kreatif karena 

memiliki skill di bidang mesin dan modifikasi. Dengan cara ini, kita tidak boleh 

dengan mudah memberikan komentar negatif atas semua yang mereka lakukan. 

Perbedaan di sekitar kita adalah wajar dan perlu terjadi, jadi kita harus 

menghargai semua perbedaan dalam hidup kita, karena kita menghargai 

perbedaan, dan hidup akan menjadi lebih baik. 

Untuk antusias mereka dari para anggota MAC Padang masih melekat 

pada diri nya masing-masing, sampai saat sekarang ini mereka masih saling 

berkunjung saling ketemu bahkan kumpul-kumpul bercengkrama melepas rindu 

sesama para anggota. Walaupun secara kepengurusan MAC Padang ini sudah 

tidak aktif lagi, tetapi mereka masih ada mengadakan agenda kopdar dan touring 

bersama untuk lebih mempererat tali silaturahmi antara anggota Komunitas Motor 

Antik Club Padang ini. 

 


