
Lampiran 1 

Penyajian data Tabloid Oto Plus 

 

Dalam tabloid Oto Plus hal yang dibicarakan dalam agenda media mereka pada 2 juli 2012 

hingga 6 agustus 2012. Alasan pemilihan dikarenakan pada bulan Juli hingga agustus peneliti 

melakukan proses wawancara pada informan. Berikut ini adalah hasil yang penulis dapatkan dari 

tabloid Oto Plus : 

 

Agenda Media Pembahasan 

Informasi trend 

modifikasi motor 

Tabloid Oto Plus  menampilkan trend modifikasi pada semua jenis motor. 

tabloid Oto Plus menampilkan trend modifikasi motor pada rubrik yang 

bernama modifikasi. Rubrik ini berisi tentang liputan motor modifikasi yang 

sedang menjadi trend, unik, dan inovatif. Tabloid Oto Plus pada tanggal 2 juli 

menampilkan tema tematis yang khusus membahas modifikasi motor Pulsar. 

Sehingga isi dari rubrik modifikasi berisi tentang modifikasi motor Pulsar. 

Informasi dan 

Tips bidang 

otomotif 

Tabloid Oto Plus memberikan informasi dan tips dalam bidang otomotif 

khususnya sepeda motor. Pada rubrik oprek tips yang ditampilkan meliputi 

perawatan motor, informasi seputar umum pada otomotif, dan pemecahan 

masalah dalam motor. Contoh isi dari rubrik oprek adalah trend modifikasi 

dengan lampu Led yang sedang banyak mengaplikasikan. Setiap tips dan info 

disertai dengan gambar diharapakan agar pembaca menjadi mudah memahami 

dan dapat mempraktekan tips dan info yang diberikan. Pada rubrik inside 

berisi tentang pembahasan secara mendalam pada suatu motor. Misalnya 

performa mesin motor baru Mio J dengan diuji di berbagai medan jalan. 

Informasi 

kegiatan balapan 

nasional 

Tabloid Oto Plus memberikan liputan berkaitan dengan kegiatan otomotif di 

Indonesia. Rubrik yang membahas tentang liputan kegiatan otomotif bernama 

sirkuit. Liputan dalam tabloid Oto Plus seperti kejuaraan balapan motor, 

agenda event balapan yang  akan berlangsung, profil pembalap, serta settingan 

mesin yang dipakai untuk balapan. Balapan yang diliput dalam Oto Plus 

terdiri dari balapan Drag race yaitu balapan dalam adu cepat dalam sirkuit 

lurus, Road  Race yaitu balapan dalam sirkuit aspal, dan Grass Track balapan 

dalam sirkuit dengan medan tanah dan berlumpur. Untuk event yang diliput 

seperti kejurnas drag race di Jawa Barat dan Banten. 

Sarana Tabloid Oto Plus memberikan kesempatan bagi komunitas motor di Indonesia 



komunikasi antar 

komunitas motor 

di Indonesia 

untuk menampilkan profilnya. Untuk tampil disini dengan mengirimkan email 

ke: otoplus@gramedia-majalah.com dengan subjek Klub. Selain itu Oto Plus 

juga meliput kegiatan dari komunitas motor di Indonesia seperti jambore 

nasional motor antik, kegiatan bakti sosial klub Honda tiger Jakarta, 

Edukasi dan 

informasi safety 

riding 

Tabloid Oto Plus memberikan edukasi dalam safety riding di jalan. Bentuk 

edukasi dari tabloid Oto Plus adalah dengan rubric art riding. Isi dari rubrik 

Art riding ini menyangkut perilaku safety riding di jalan yang mengutamakan 

keselamtan dan kenyaman. Selain itu juga digambarkan tentang bagaimana 

memodifikasi motor yang tidak melupakan safety riding. Dijelaskan pula 

pernak – pernik modifikasi yang dapat menganggu safety riding pada motor. 
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Lampiran 2 

 

Penyajian Data Tabloid Motor Plus 

 

Dalam tabloid MotorPlus hal yang dibicarakan dalam agenda media mereka pada 2 juli 

2012 hingga 6 agustus 2012. Alasan pemilihan dikarenakan pada bulan Juli hingga agustus 

peneliti melakukan proses wawancara pada informan. Berikut ini adalah hasil yang penulis 

dapatkan dari tabloid MotorPlus : 

 

Agenda Media Pembahasan 

Informasi trend 

modifikasi motor 

Tabloid Motor Plus  setiap edisinya selalu menampilkan trend modifikasi 

yang terbaru tidak hanya pada Yamaha Vixion tapi pada semua jenis motor. 

Misalnya trend modifikasi yang minimalis bagi motor bebek sepeti Honda 

Supra, atau juga dengan model Komorod yang merupakan modifikasi dari 

model road race.trend yang disampaikan pada rubrik yang bernama 

modifikasi. Rubrik ini berisi tentang liputan motor modifikasi yang sedang 

menjadi trend saat ini, unik, dan inovatif. Trend modifikasi pada tabloid Oto 

Plus untuk Yamaha Vixion adalah Minor Fighter yang berasal dari eropa, 

Sport yang terinspirasi dari motor gede, dan Touring dengan konsep motor 

adventure. Dalam rubrik modifikasi selalu menampilkan tentang spesifikasi 

bagian yang dimodifikasi, juga disertai gambar motor yang telah dimodifikasi. 

Informasi dan 

Tips bidang 

otomotif 

Tabloid Motor Plus dalam setiap edisinya memberikan informasi dan tips 

dalam bidang otomotif khususnya sepeda motor. Rubrik yang membahas 

tentang info dan tips bernama rubrik bengkel yang berisi surat dari pembaca 

yang berupa konsultasi seputar motor, berupa pertanyaan, ataupun saran 

dalam memodifikasi motor ataupun seputar mesin. Kemudian dijawab 

langsung oleh tim redaksi yang telah ahli dalam modifikasi motor. Setiap edisi 

hanya memuat satu pertanyaan yang kemudian dijawab. Untuk mengirim 

tinggal kirim email ke : bengkelemplus@gramedia-majalah.com. Rubrik yang 

lain bernama Teknik yang berisi informasi dan tips seputar motor. Dalam 

rubrik ini  isinya berupa cara mengatasi trouble dalam motor, perawatan 

motor, dan informasi umum seputar motor. Contoh isinya adalah tentang 

settingan karburasi untuk penggunaan motor harian. Rubrik Motor Guide 

membahas secara mendalam suatu motor. Dalam rubrik ini dijelaskan dalam 

bentuk narasi misalnya tentang performa mesin, dan teknologi dari motor 
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tersebut. Misalnya test drive pada motor Yamha Mio J yang baru 

dilurncurkan. 

Informasi 

kegiatan balapan 

nasional 

Tabloid Motor Plus meliput kegiatan yang berhubungan dengan otomotif 

seperti kegiatan berupa kejuaran balapan motor, dan kontes modifikasi. Pada 

kejuaraan balapan yang diliput adalah tentang balapan Drag race yaitu balapan 

dalam adu cepat dalam sirkuit lurus, Road  Race yaitu balapan dalam sirkuit 

aspal, dan Grass Track balapan dalam sirkuit dengan medan tanah dan 

berlumpur. Event yang diliput skala kecil seperti kejurda maupun yang skala 

besar seperti kejurnas. Rubrik yang membahas tentang hal ini bernama sirkuit. 

Rubrik sirkuit juga membahas tentang oprekan mesin untuk balap, wawancara 

dengan pembalap, dan profil pembalap yang dalam hal ini pembalap nasional. 

Sarana 

komunikasi antar 

komunitas motor 

di Indonesia 

Tabloid Motor Plus memberikan wadah bagi komunitas motor di seluruh 

Indonesia. Untuk tampil disini dengan mengirimkan email ke: 

klubemplus@gramedia-majalah.com. Rubrik yang membahas tentang 

komunitas motor bernama Klub EmPlus. Isi dari rubrik ini antara lain : liputan 

kegiatan komunitas motor (seperti jambore nasional, bakti sosial, touring, 

sosialisasi safety riding), agenda kegiatan yang akan dilakukan komunitas 

motor di Indonesia, profil komunitas motor. 

Edukasi dan 

informasi safety 

riding 

Tabloid Motor Plus memberikan pemahaman tentang pentingnya safety riding 

di jalan raya. Rubric Art Riding adalah rubrik yang berisi tentang ada 

pengetahuan safety riding di jalan. Fokus dari rubrik Art riding menyangkut 

pemahaman dan penerapan safety riding di jalan.  yang mengutamakan 

keselamtan terutama bagi pengendara. Dalam rubrik ini juga ditampilkan 

perilaku yang tidak safety riding ditengah jalan dan perilaku yang 

menggambarkan safety riding. Dari sini pembaca dapat mengetahui dan dapat 

membedakan mana perilaku yang sesuai safety riding dan yang tidak. 
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LAMPIRAN 3 

Penyajian data observasi Komunitas YVCI-Sa 

 

Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan dari observasi pada komunitas YVCI-Sa. 

Penulis lakukan pada bulan Juli – Agustus 2012 : 

 

Kategori Data lapangan 

Pembicaraan 

antar anggota 

 

Anggota YVCI-Sa saling bertukar motor dalam kegiatan rolling saat kumpulan. 

Namun hal ini adalah kesepakatan, seperti Yoga yang mencoba penasaran dengan 

model minor fighter punya lutfi dan ia mencobanya. 

Anggota YVCI-Sa saling melakukan jual beli dan menawarkan barangnya pada 

saat kumpulan. Pada saat observasi responden Yoga membeli velg bekas dari 

responden Lutfi. Yang kebetulan cocok dengan model dan harganya. 

Anggota YVCI-Sa bertanya jika ada kerusakan pada motornya agar mendapat 

solusi. Dalam observasi penulis menemukan jika responden Teda bertanya pada 

Yoga tentang kerusakan motornya yang mengalami kebocoran shock bagian 

depan. Yoga memberi tahu tentang bagaimana cara mengatasinya karena Yoga 

pernah mengalami kebocoran shock pada motornya. 

Saling share pengetahuan tentang motor dan pengalaman misalnya ada yang 

kurang mengetahui tentang cara memilih olie yang asli dan yang palsu. 

Responden Teda menceritakan pengalamanya tentang yang pernah memakai olie 

palsu yang jelas merugikan. 

Bertanya tentang alamat bengkel yang menjual spare part motor murah. Disini 

anggota YVCI-Sa yang mengetahui berbagi info agar rekanya mendapar barang 

murah dan kualitas baik. Ada anggota YVCI-Sa yang bertanya tantang tempat beli 

Box di Salatiga. Diberi tahu jika harga survei dulu sebelum beli, jangan buru – 

buru beli. Responden yoga memberi informasi jika membeli spare part motor 

lebih murah di Ambarawa di banding di Salatiga. 

Antar anggota YVCI-Sa membicarakan spare part variasi motor yang dipakai di 

motornya. Seperti membicarakan tentang box, membicarakan tentang velg tapak 

lebar. Yang dibicarakan mereka adalah tentang informasi tentang kualitas produk. 

Diskusi 

dalam 

kelompok 

Saat rapat ketua harian selalu memberi pengarahan untuk selalu safety riding di 

jalan. Karena hal safety riding adalah aturan YVCI-Sa dan juga malu dengan 

komunitas motor lain jika tidak safety riding di jalan.  

Sebelum rapat dimulai seluruh anggota berkumpul dan Ketua membicarakan 



agenda rapat yang dibahas. Contohnya dalam minggu ini YVCI-Sa akan 

melakukan touring, kemudian ada undangan tentang sosialisasi safety riding dari 

YVCI pusat. Rencananya YVCI-Sa akan menghadirinya. 

Dalam rapat ada pembahasan tentang rencana kegiatan seperti touring. Hal ini 

selalu dikemukakan saat YVCI-Sa akan mengadakan touring. Dalam touring ini 

dijelaskan tujuan pelaksanaanya, waktu touring, dan juga mendata kira – kira 

siapa anggota yang bisa ikut sehingga dapat diambil keputusan jika banyak yang 

ikut. Maka rombongan akan dipecah menjadi kecil. Jika sedikit yang ikut maka 

akan berangkat dalam satu kelompok. Kegiatan yang dilakuan oleh YVCI-Sa 

berkaitan dengan komunitas YVCI. Seperti jambore YVCI se Indonesia. 

Diundang untuk menghadiri ulang tahun YVCI dari chapter lain. 

Yoga yang merupakan seksi touring dari YVCI-Sa dalam rapat meminta setiap 

anggota saat touring harus berada dalam rombongan. Dan sesuai dengan tugasnya 

seperti blocking yang bertugas menutup jalan dan harus konsisten karena hal ini 

sangat penting demi keselamatan dan koordinasi di jalan. 

Dalam diskusi ini setiap anggota berhak memberikan pendapatnya, seperti 

responden Memet yang memberikan pendapat tentang rencana ke depan tentang 

prospek anggota baru yang diberi identitas khusus dalam hal ini adalah stiker 

yang merupakan sebagai penanda jika anggota tersebut sudah dua bulan 

bergabung dengan YVCI-Sa. Jika telah menjadi anggota resmi maka akan 

mendapat stiker pada motor yang merupakan identitas serta no anggotanya.  

Pada saat observasi ada anggota baru yang bergabung dan dipersilahkan untuk 

memperkenalkan diri. Sebelumnya anggota tersebut diberi tahu tentang aturan 

dari YVCI-Sa dan kebiasaan di dalamnya oleh seksi tatib. 

Kepada anggota baru bergabung hendakalah dengan segera mengumpulkan FC 

KTP, SIM, dan STNK yang masih berlaku. Karena untuk pendataan administrasi 

yang akan dilaporkan ke YVCI pusat. Untuk mengumpulkanya diserahkan ke 

sekertaris YVCI-Sa. Seperti yang diutarakan sekertaris di YVCI-Sa yaitu Memet. 

Dalam rapat juga terdapat laporan keuangan kepada anggota YVCI-Sa. Yang 

bertujuan agar anggota YVCI-Sa tahu tentang pengeluaran dan pemasukan. Serta 

bendahara menarik uang kas kepada anggotanya. 

Sebelum berangkat touring seksi tatib selalu mengingatkan untuk tertib di jalan, 

serta menaati lalu lintas. Dan menchek kelengkapan kedaraan yang akan 

melakukan touring. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. 

 



Nama informan  : anto 

Lokasi   : rumah informan 

Waktu   : 6 agustus 2012 (14.00) 

 

 Ni gimana bro? trend modifikasi buat sekarang ini kaya apa bentuknya? 

Trend yang sekarang ini aku lihat semua motor itu yang dimodifikasinya ga terlalu ekstrem dengan 

merhatiin safety riding. Kalau model modifikasinya macam – macam, kan ini tergantung dengan 

motornya sendiri. Setiap motor itu punya model modifikasi yang beda – beda dan tidak sama 

 Mengapa bisa seperti itu bro? nah kalau di motor vixion seperti apa? 

Yang soal modifikasi itu kan masalah selera kan mas, setiap orang punya rencana yang beda – beda 

terhadap motornya masing – masing. Kalau di vixion sendiri aku liatnya pada banyak yang model 

touring kan, model seperti ini ga terlalu banyak dirubah. Jadinya kalau dipakai juga nyaman soalnya 

kalau motor touring juga ga menceperkan motor.  

 Kaya gitu ya, Nah dulu tau seputar trend itu dari mana saja bro? 

Taunya dari liat – liat aja di jalan itu orang modifikasinya seperti apa. Kalau secara jumlahnya ya mesti 

banyak yang motor standard jika dibandingkan dengan modifikasi. Aku ngobrol tanya temen – 

temen, baca – baca dari motorplus. Dari sini kan bisa nambah info trend modifikasi 

 Mengapa bro, kok trend itu munculnya seperti itu? 

Trendnya itu kan tinggal orangnya juga mas, kalau ada duitnya ya bisa modifikasi macem – macem. 

Kalau motornya dipakai buat kontes ya bakal habis banyak buat modifikasinya, kalau model biasa – 

biasa ya ga. Kalau modif buat kontes itu ya harus total, ga bisa cuman setengah – setengah, yang 

kaya gini penampilan no satu. Kalau dipakai harus juga harus dilihat juga kelengkapanya, jangan 

sampai modif motor tapi jarang dipakai motornya, ya jelas rugi, mending dipakai yang standart. 

 Menurutmu trend modifikasi sepeda motor seperti di tabloid otomotif itu kaya gimana bro? 

Trendnya ya selalu berubah sih, ga ada yang tetap. Kalau sekarang ini paling model sport yang lagi 

ngetrend. Aku liat banyak orang yang modifikasi kaya gini di motorplus, di jalan juga banyak yang 

kaya gitu sih. kalau bentuk nyatanya kaya model sport, touring, kalau minor fighter kaya punya mas 

memed masih jarang kan soale yang kaya gitu modalnya banyak. Waktunya juga ga sebentar 

 La kalau motormu di modifikasi mengikuti trend ga bro? 

iya sih mas, kan yang modelku ini model touring, jadinya motor ini kan aku pake harian juga. Aku 

modif kaya punya lufti yang minor fighter aslinya ya bagus tapi kan sayang motornya. Kalau dibalikin 

standart juga sulit kan yang gitu kan rangka motornya udah dilas buat dudukan body. La yang biasa 

body cuman dari plastik, yang kaya gitu semuanya aja dari besi. 

 La mengapa sih bro, kok motornya itu dimodifikasi kaya gini? 

Aku modifikasi kaya gini ya gimana mas ya, awalnya dulu pengen tak model sport tapi ya mahal, la 

harga fairing satu set 2 juta lebih. Itu fairing yang kualitas biasa – biasa, kalau yang bagus ya lebih 



mahal lagi. Ya udah aku nonton dari internet, motorplus kok modifikasi kaya gini ga terlalu banyak 

lah. ya udah akhinya tak modif kaya gini ajalah, murah meriah, dan serbaguna 

 Kalau dana buat modifikasi seperti ini habisnya berapa? 

Kalau duit buat modifikasi ini aku ya ga pernah ngitung mas, pokoknya ya udah modifikasi ya 

modifikasi aja. 

 Ya kasarnya aja, ga sampai detail bro? 

Paling sekitar 1,5 juta – 2 juta itu kasarnya lho mas. 

 Iya – iya, Rencana waktu dekat ini ada bagian motor yang bakal yang dimodifikasi ga? Atau 

dipertahanin kaya gini aja 

Ya pengennya sih dimodifikasi lagi, tapi ntar – ntar dulu, soalnya duitnya ya masih kurang mas. Aku 

mau modifikasi kaya gini ya nabung sedikit – sedikit dulu, kan ya ga enak to mas masak modifikasi 

motor tapi minta orang tua duitnya. 

 Safety riding itu seperti apa sih menurutmu itu kaya gimana sih bro? 

Safety riding itu kaya gini mas, ya di jalan itu kita mentingin keselamatanlah. Yang keselamatan ini 

yang utama, kalau ga gitu resikonya kecelakaan di jalan. Lha sekarang kalau cuman kecelakaan luka 

cuman lecet – lecet itu ya masih mending. Misalnya sampai meninggal ya tinggal nama mas. 

 Kalau motormu ini gimana bro, modifikasi masih ada safety riding ga? 

Kalau motorku ini ya jelas mas, semua kelengkapan kaya lampu – lampu spion, remnya, semua masih 

berfungsi. Kalau ga fungsi kaya lampu belakang mati resikonya ya ntar bisa ditabarak dari belakang 

kan mas. Kalau misalnya mati mendingan langsung cepet – cepet dibenerinlah paling rusaknya cuman 

lampunya minta ganti, lampu belakang kan murah. Paling 10 ribu itu sudah paling mahal.  

 Mengapa bro, kok motornya itu ada safety ridingnya? 

Aku kaya gini kan motor ini aku pakai sehari – hari jadinya kalau ga safety riding itu ya bisa ditilang 

polisi. kan banyak orang yang modifikasi motor tapi malah jadinya ditilang polisi kan kadang orang 

modifikasi seperti ngechat motor tapi beda dengan warna di STNK, nah kalau kaya gini ini akhirnya ya 

ditilang juga to. 

 Bro, kok tau seputar safety riding itu dari mana? 

Kalau aku taunya kalau perilaku ugal – ugalan itu ga baik ya emang udah dari dulu seperti itu, kan kita 

juga diajarin dari orang tua juga untuk hati – hati naik motor. kalau orang itu sebenarnya juga pada 

tau, tapi kan yang sulit itu prakteknya sendiri. Orang naek motor ugal – ugalan itu ya udah tau kalau 

itu sebenarnya bahaya, tapi kok ya masih banyak yang kaya gitu biasanya gitu yang kaya anak – anak 

kecil yang baru bisa naek motor. 

 Iya emang pasti kalau orang tua seperti itu, lha peran media dalam safety riding ini gimana? 

Iya jelas membantu, dengan tips – tips dalam modifikasi motor yang diberikan, yang lainya  seperti 

pengertian rambu – rambu di jalan, yang ini kadang kita ga tahu maksud dari rambu itu apa. Kan pas 



buat sim kita juga tidak dijelaskan tentang rambu – rambu itu. kan polisi juga ga pernah nerangin dari 

arti rambu – rambu itu. 

 Yang gitu emang sih, aku pas buat sim ya ga diterangin. Kalau safety riding di anak – anak 

YVCI-Sa itu gimana? 

Ya kau masih baru ya mas, kalau setahu aku sih ya pada safety ridinglah pas pada kumpulan udah 

tertib semua. kalau misalnya ada yang ga safety riding gitu ya saling ngingetin aja biar tertib di jalan 

sih. kalau gini ya saling menyadari lah, salahnya kaya apa. 

 Peran seksi tatib di YVCI-Sa itu menurutmu seperti apa bro? 

Ya udah cukup baguslah, kan anggota YVCI-Sa udah pada safety riding di jalan. Kalau gini kan ya enak 

juga seksi tatibnya karena udah pada saling tahu aturan YVCI-Sa. 

 Mengapa kok perlu sih ada seksi tatib di YVCI-Sa ini bro? 

iya aku rasa ini penting ya mas, kan perlu buat ngatur teman – teman agar tetap patuh pada aturan 

disini. Misalnya ga ada tatibnya ya kacau, di organisasi emang harus ada yang seksi tatibnya. 

 Kalau soal kelengkapan di jalan itu bagaimana? 

Kalau touring, atau aku pergi ke luar itu aku ya komplit, pake helm bawa SIM, STNK. Kalau cuman 

keluar di gang depan situ ya ga. Apa lagi keluar yang deket – deket ga. Malah repot sendiri kalau kaya 

gitu. ga repot sampai bawa helm, STNK, SIM 

 Oh kaya gitu, la modifikasi motor itu kan biasanya ada kaya kendala, dalam merawatnya juga, 

nah kalau itu seperti apa menurutmu? 

Dalam modifikasi atau merawat motor emang kaya gitu seringlah. Kalau yang paling penting itu kan 

pas misalnya ada kerusakan. Yang kaya gini kita harus tau dulu rusaknya kaya gimana. trus 

pemecahanya kaya gimana. iya kita tahu rusaknya apa itu kan jelas enak, ti nggal cari kaya cara 

betulinya gimana, misalnya kita sendiri ga bisa ya kita serahkan ke bengkel.  

 Iya caranya seperti itu, la taunya dari mana tentang kaya solusinya tadi? 

Dulu aku ya belajar – belajar sendiri soal itu, aku ya sering baca – baca dari motorplus itu, kalau ga 

dari internet. misalnya motorku ada yang rusak atau lagi trouble tak usahain betul in sendiri dulu dari 

info yang aku yang aku baca dari tabloid otomotif. Kan gini juga aku bisa belajar tentang motor itu. 

 Jadi seperti apa itu tips yang pernah dicoba? 

Kalau itu aku taunya dari motorplus yang masalah soal rantai motor yang orang mesti salah kasih 

pelumas. Yang ini kan ga cuman buat motor vixion aja, juga buat motor lain. Kalau rantai itu harus 

khusus dikasih yang pelumas yang khusus. Kadang orang ngertinya juga sama aja, padahal ada yang 

beda kaya yang buat pembersih kotoran di alur – alur sekrup. Kalau rantai yang disemprot ini ya 

bakalan jadi cepet rusak. 

 Kok bisa kaya gitu bro? emang bener ta? 



Ya kalau soal penjelasan kurang ngerti aku, yang setahu aku di motorplus diberitain kaya gitu. yang 

kaya gini itu orang – orangs sering salah kaprah sih. jadi kalau mau beli jangan sembarangan jadinya 

bukan jadi awet tapi malah tambah rusak. 

 Aku malah baru ngerti sekarang ini malahan. Kalau info dati tabloid motorplus itu seperti apa 

sih bro? 

Tips dari situ ya berguna mas, kan aku sendiri juga jadi ngerti. Kalau ada yang rusak – kan bisa tak 

benerin sendiri. Ga perlu ke bengkel, kalau kaya gini kan ya bisa irit duit juga kan. Aku ya jadi tahu 

kaya hal – hal yang sepele itu, kan itu penting tapi orang – orang malah pada salah kaprah, dikiranya 

kalau pelumas baut motor itu yang buat pembersih. 

 Motormu ini kan udah mengalami modifikasi, lha itu misalnya ditampilin buat di tabloid 

motorplus itu gimana bro? 

Kaya motorku masih kaya gini ini ya ga bisa masuk mas. Soalnya kan ini masih biasa – biasa aja lho. 

Kalu pengen masuk disitu harus keren motornya, kalau motornya biasa – biasa aja ya ga bisa. 

 Lha misalnya motornya udah bagus gitu gimana bro? mau dimasukin ga? 

Ya kalau soal itu belakangan aja mas, aku sendiri yang penting itu modifikasi motor, bukan cuman 

pengen tampil disitu aja. 

 Mengapa bro kok tidak terlalu minat buat tampil tabloid motorplus?  

Kalau aku sendiri karena aku modifikasi motor itu buat menyalurkan hobi aja. kalau masuk disitu aku 

kurang minat. Yang aku pentingin dulu modifikasinya lah. kan orang juga beda – beda mas, ada orang 

itu yang modifikasi bair masuk disitu, ya terserah kan orang itu punya keiginan yang beda- beda. 

 Motor yang modifikasi itu menurutmu seperti apa sih bro? kok ya pada suka modifikasi 

motor 

Iya soale motor yang modifikasi itu jelas ada sisi bagusnya. Kita dapat numpahkan ide – ide juga yang 

dimotor kita sendiri. Motorku juga beda dengan lainya juga, kan ga mungkin modifikasi motor tapi 

jadinya sama persis. Yang dimodifikasi jadinya lebih bagus. 

 Mengapa kok bisa seperti itu bro, kok pengen tampil beda di motornya? 

Ya kan gini modifikasi itu kan berarti merubah motor, nah itu kan biar tampilanya beda. Soalnya 

kalau motor sama kan ya ga mungkin. Masak ada motor sama persis. Mesti ada bedanya mungkin 

dikasih stiker atau gimana. kalau aku gimana ya ya emang kalau motor yang dimodif jelas le bih bagus 

sih mas. Sulit kalau dijelasin, tapi kan orang beda – beda pendapat kalau soal motor. 

 iya jadi seperti itu ya. Awalnya dulu kok bisa sih seperti itu? 

Kalau awalnya mungkin gini, kan aku modifikasi motor jadinya ya dari situ menganggap motor yang 

dimodifikasi itu bagus. Dalam modifikasi motor itu ga bisa asal – asalan juga, perlu ada perawatan. 

Kalau motor yang masih standart juga udah banyak yang punya. Kalau aku ga modifikasi motor mesti 

ya aku liat motor yang modifikasi itu biasa aja.  

 Kalau balapan kaya drag, road race, itu gimana bro seneng atau ga? 



Ya aku paling cuman grasstrack yang rada mendingan. Kalau yang kaya drag, atau road race aku 

kurang suka sih. 

 Mengapa bro kok bisa malah lebih suka grasstrack ketimbang road race, atau drag? 

Kalau grasstack kan balapan tapi di medannya lumpur sih, pas disini juga ada atraksi kaya pas lewat 

rintangan superbold. Kalau drag kan cuman balapan jalan lurus, road race ya balapan tapi kurang 

seru, malah seru grasstrack 

 Balapan grasstrcak itu seperti apa sih bro? 

Grasstrack ya sapa aja dengan balapan lainya kan setiap balapan itu ada kelasnya sendiri – sendiri. 

Ada yang 125 cc, kelas standart, kelas bebas. Banyak lah kelasnya. Disitu juga ada event – eventnya 

juga kaya ada yang kejurnas yang nasional, yang kejurda lingkupnya di daerah. Diluar itu juga ada 

kaya biasanya event – event tertentu sih. 

 Yang itu aku juga sering baca di motorplus dan otoplus, kalau timnya itu gimana to? 

Kalau timnya ya gampang, tinggal misalnya aku buat tim, trus aku punya mekanik, pembalap, crew – 

crew lainya, nah dari situ kan udah bisa mulai balapanya. Balapanya yang biasa – biasa dulu aja kaya 

event – event yang kelas lokal, dari situ kan udah tau apa yang perlu dibetulin lagi kaya motornya 

kurang cepet atau gimana. 

 Lha iya, kan setahu aku kalau tim kan harus cari sponsor biar dapat untungkan? 

Iya emang seperti itu, tapi soal ini kan kadang beda – beda juga tiap tim. Malah kadang tim itu ga 

dapat sponsor juga ada. tapi biasanya gitu kalau timnya sering juara bakal dapat sponsor banyak, tapi 

jarang juara ya bakal tanpa sponsor. 

 Misalnya modal buat tim balap grasstrack itu modalnya berapa kira – kira? 

Kalau buat tim kaya gitu ya berat mas, ongkosnya banyak. Paling ga kita harus punya pembalap, 

mekaniknya, crew, kalau pas balapan kita paling ga harus punya mobil pick up buat bawa motornya. 

Belum perlengkapan lainya. Kalau diitung hadiahnya itu ya ga cocok dengan pengeluarannya. 

 Selama ini dapat info tentang balapan itu dari mana bro? 

Kalau aku taunya ya baca dari motor plus, selain itu tanya ke temen. Soalnya temenku ada yang 

mekanik bengkel balap. Jadinya aku ya tahu event balap, tahu juga settingan buat motor balap kaya 

gimana. 

 Di tabloid otomotif itu kan sering bro nampilin profil komunitas motor, kalau menurutmu itu 

gimana bro? 

Kan gitu juga bisa nambah temen, bisa aja habis itu ada yang gabung disana. Yang penting dalam 

komunitas itu harus benar – benar ada dan bisa dipertanggung jawabkanlah. Takutnya malah genk 

motor itu, tapi kalau di salatiga genk motor belum ada sih. kalau kota besar mungkin ada ya. 

 Pernah ga bro, kaya misalnya menghubungi komunitas itu yang ditabloid motor plus itu? 

Kalau kaya gabung disana ya ga bisa mas, kan jelas kaya gini ini bakal menyita waktu juga. Kalau aku 

sih mending pilih satu aja, jangan sampailah masak gabung 2 komunitas motor. ya jelas bakalan repot 



sendiri. Kalau aku kalau menghubungi trus touring kesana ya belum, itu kan urusanya yang pengurus 

dari YVCI-Sa mas. Kan soal touring itu dirapatkan dulu. 

 Oh seperti itu ya bro, la mengapa kok bisa seperti i tu? 

Aku ya ga tau mas, kan biasanya emang seperti itu kalau mau touring kemana itu dibahas dulu 

bareng – bareng. Kan kalau gini itu biar ada persiapan, kalau touring ga ada persiapan itu juga bakal 

repot juga mas. Malah nyasar ntar 

 

Wawancara 13 juni 2013 

 ni motornya itu dimodifikasi kaya gimana? 

Aku modifikasinya model apa ya ya. Biasa – biasa aja sih malah keliatan masih standart aja. Kan 

maklum kreditan belum lunas. Kurang dikit lagi. Ntar aja sih habis lunas baru aku modifikasi lagi. 

Mikirin biaya kredit dulu habis lunas kan enak modifikasinya. Duitnya dianggakan buat modifikasi 

motor. 

 Emang kurang berapa bulan sih mas? Kok kayaknya lama 

Kurang 3 bulanan, bulan september udah lunas jadinya ya okelah buat modifikasi motor ini. Kalau 

belum lunas ga plong. 

 Berapa sih mas buat modifikasi kaya gini biayanya? 

Ya gak banyak sih la kan belum banyak yang aku modifikasi. Paling habis sekitar 500 ribu cuman buat 

ganti stang ama film body motor aja 

 Dulu modifikasi kaya gini itu tau dari mana? 

Ya tau dari orang yang modifikasi pake model touring kan mereka juga pake kaya gini. Jadinya aku 

pengen coba biar tau caranya. Aku pesenya dari bengkel yang di Motorplus. Soalnya pada bilang 

kalau bisa pesen stang dan hasilnya katanya bagus. 

 Gimana proses modifikasinya mas? 

Prosenya aku beli dulu setangnya, kemudian aku pasang sendiri aja. Ga sulit kok cuman butuh 

seimbang bagian kiri dan kanan. Kalau ga imbang jadinya bisa miring sendiri kalau dipakai dijalan 

lurus itu. Ini kan bisa celaka nanti 

 Kendala apa aja mas selama proses modifikasi ini? 

Selain setang itu dudukan baut yang ternyata ga pas. Jadi harus bawa ke tukang bubut buat nambahi 

diameter. Itu aja sih, pas sekarang ya udah ga masalah kan udah dibetulin 

 Menurut mas sendiri motor yang dimodifikasi itu kaya gimana sih? Misalnya dibandingin 

dengan yang masih standart 

Soal itu aku liat jelas bagus yang udah dimodifikasi. Kan gimana ya emang enak diliat aja yang 

modifikasi itu. Yang pasti beda dari yang lain ga pasaran gitu sih. 

 Kok bisa gitu sih mas? 



Ya kalau bisa kaya gitu ya emang gitu. Ya mungkin aku juga suka modifikasi motor, jadinya menilai 

motor yang dimodifikasi itu keren. 

 Mas pernah ga kaya nerapin info dari otoplus itu? 

Pernah lah kaya ini milih olie motor yang bener itu gimana? Soalnya kan biar ga kena tipu juga. Aku 

jadi waspada juga dan lebih teliti aja. Jangan sampai kena kaya gitu. Takutnya itu bisa ngerusak mesin 

kit ajuga ya dirugiin buat ganti bagian motor yang rusak 

 Kaya gimana sih info dari motorplus itu? 

Info yang dikasih itu ya bagus buat nambah pengetahuan dan wawasan. Jadinya pembacanya itu jadi 

tahu tentang otomotif itu. Kalau misal ada yang kurang jelas yang ini soal penjelasanya aja. Emang 

kadang aja kaya gitu. Tapi kalau kita sendiri udah paham jelas kita ga kesulitan juga. Kalau pengen 

jelas kaya gimana ya harus berani nyoba itu yang penting. 

 Dapat info otomotif itu dari mana aja mas? 

Motorplus itu yang lain dari temen – temen disini kita juga sering bagi info tenang motor. Trus juga 

kita tanya – tanya yang tahu kaya yang dibengkel itu. Ini juga bisa nambah pengetahuan soal motor. 

Yang penting kita itu harus punya rasa ingin tahu. Kalau ga ingin tahu gitu ya berat kan setiap orang 

juga harusnya kalau minat itu biasanya rasa ingin tahunya besar. 

 Menurut mas sendiri info yang disampaikan dari OtoPlus itu gimana sih apa mudah 

dipahami? 

Info nya alu liat bagus dan cukup juga dipahami. Karena itu ada gambarnya sebagai perjelas jadinya 

pembaca itu ga bingung. 

 Mas sendiri sering ikut noton balapan ga? 

Kalau aku ga sibuk gitu ya nonton, trus juga kalau daerahnya deket. Ada event tapi luar kota jauh ya 

mending ga nonton aja deh boros duitnya. Malah bisa – bisa harga tiket lebih murah ketimbang 

ongkosnya kesana. 

 Ada ga kaya pengen cita – cita jadi pembalap itu? 

Wah soal itu ga lah. Hehehe soal jadi pembalap itu prospeknya juga ga bagus kalau di indonesia. 

karena ya itu ga ada kelanjutanya 

 Maksudnya gimana itu? 

Misalnya kita balapan trus juara. Sampai berkali – kali. Nah harusnya kita itu juga pindah kelas yang 

lebih tinggi atau ikut yang level internasional. Tapi kan  ga bisa mentok ya cuman ikut kejurnas aja ga 

bisa naik ke level internasional 

 Mas sendiri tau balapan itu dari mana aja sih? 

Aku sendiri baca – baca di MotorPlus kalau disitu setiap edisinya sering nampilin. Yang di koran itu 

ada tapi jarang banget. Kalah dengan sepakbola atau badminton. Kan emang olahraga balapan itu 

kurang, jadinya yang seneng itu ga banyak yang tahu dan akhinya yang minat itu jarang 

 Menurut mas sendiri gimana kegiatan balapan yang ada di indonesia itu? 



Yang pasti itu kurang dukungan pemerintah karena kan dukungan itu penting. Nah pemerintah paling 

cuman kaya sebagai pinjam nama. Tapi selain itu ya ga ada.  

 Maksudnya pinjem nama itu gimana? 

Misalnya kaya ada event balapan bawa nama daerah atau kota. Nah pemerintah ini ga kaya kasih 

dukungan misal kaya jadi sponsorship. Jadinya banyak pembalap yang pindah tempay itu. Carinya 

soal sponsor lagi 

 Kalau balapan itu biasanya modalnya berapa? 

Kalau aku soal itu ga tau mas pastinya dulu kata temenku sekali balapan misal luar kota harus siap – 

siap minimal 5 juta buat trasport dan akomodasi. Itu yang biasa lho. Kalau yang pengen bagus lagi 

jelas diatas itu 

 Pembagian honornya gimana itu? 

Ga tau. Tapi yang punya tim balap jelas lebih banyak kan dia yang punya. Kaya yang modalin kalau 

pembalap tergantung juga finish berapa. Kalau bagus jelas bayaranya tambah kalau kurang bagus ya 

bayaranya biasa aja. 

 Trus soal balapan liar itu gimana mas? Pa mungkin malah bandarnya 

Hehehe. Ya besok rencananya aku tak jadi seksi keamananya. Soal balapan liar itu emang ada karena 

kan mereka maen diluar event dan ga ada ijinya. Yang bikin rame mesti ada taruhan juga. Ini biasanya 

malem – malem di JB. Tapi ga mesti juga la  

 Kalau menurutmu sendiri gimana ngatasinya itu? 

Wah sulit lah ini ibarat mberantas judi. Sulit sekali . Perlu banyak pihak yang terlibat. Kalau cuman 

dari polisi aja juga sulit. Warga juga dilibatkan karena yang tahu seperti itu adalah warga masyarakat 

disekitar situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama informan  : Lutfi 

Lokasi   : bengkel las senjaya  

Waktu   : 25 juli 2012 (17.00) 

 

 Dulu minat di bidang otomotif ini gimana ceritanya? 

Awalnya dulu kan waktu SMA udah bawa motor sendiri, temen juga bawa motor sendiri dari situ 

sering nongkrong bicara motor. jadinya mulai tertarik, mulai modifikasi kecil – kecilan 

 Sejak kapan baca tabloid otomotif itu? 

sejak kapan aku ya lupa ya. Pastinya jaman – jaman SMA itu ya tahun 2004an. Ya sekitar itulah, 

soalnya aku ya pada 2006 mulai kuliah. 

 Kalau Tabloid otomotif yang sering dibaca apa ya? 

Yang seiring aku baca itu otoplus sampai sekarang karena aku kan langganan. 

 Mengapa kok sampai sekarang masih baca otoplus ga yang lain? 

Soalnya dulu aku baca otoplus itu kan biar tau seperti apa tentang motor, jaman itu kan ga kaya 

sekarang yang ada internet. Temen – temen SMA juga ada yang langganan nah aku liat isinya juga 

bagus. Sampai sekarang udah biasa baca otoplus kalau pindah ke lain ga cocok aja sih. Soalnya udah 

biasa dengan otoplus 

 Sejak kapan  bro gabung YVCI-Sa? 

Aku gabungnya udah lama, waktu masih namanya VIXCSA sekitar tahun 2008an. Yah udah hampir 4 

tahun lah udah di YVCI-Sa ini. Ya bisa disebut termasuk pendirinya dengan Teda juga. 

 Aku tahu di YVCI-Sa itu ada seksi tatib, peranya kaya gimana? Soalnya bro lutfi sendiri yang di 

seksi tatib itu. 

Di seksi tatib ini aku peranya mengatur agar anggota YVCI-Sa pada tertib. Tertibnya itu kaya tertib di 

jalan. Misalnya aku sering ingetin agar naek motor tidak ugal – ugalan. Karena gini kalau ada anak 

YVCI-Sa yang ugal –ugalan di jalan yang dapat jeleknya itu kita semua. Orang mikirnya wah anak YVCI-

Sa naiknya ugal – ugalan.  

 Aturan di YVCI-Sa itu gimana sih bro? 

Di YVCI-Sa ini aturanya motor harus safety riding ini yang penting, anggota yang baru harus ikut 

prospek dulu agar bisa diterima menjadi anggota resmi, harus datang kumpulan setiap hari jumat 

malam, bayar uang kas 10 ribu setiap bulan. 

 La kalau yang udah diingetin gimana bro, apa tertib lagi? 

Ya biasanya gini ya mas, kalau diingetin itu udah pada ngerti gitu salahnya apa. Kadang aku ga sampai 

aku peringatkan, cuman aku sindir gitu udah kerasa sendiri. Ya kalau gitu malah enak soalnya ya udah 

sama – sama dewasa, ga usah kaya anak kecil lah. diingetin gitu jadi marah. Aku gini soalnya juga 

sebagai seksi tatib di YVCI-Sa. 

 Terbentuknya seksi tatib itu gimana ya bro? aku pengen tau nih. 



Terbentuknya dulu ya pas udah gabung di YVCI-Sa. Yang dulu waktu di VIXCSA belum ada seksi 

tatibnya. Kan udah aturan nasional kalau di semua chapter YVCI itu motornya harus safety riding. 

Nah waktu ini akhirnya dirumuskan kalau di YVCI-Sa harus ada seksi tatibnya buat mengatur 

anggotanya agar safety riding. Kita waktu itu juga sempet tanya dan dibantu dari YVCI semarang 

tentang struktur organisasinya. Kalau yang pasti seksi tatib, seksi touring, ketua, sekertaris, 

bendahara, dll itu wajib ada di setiap chapter. Kalau misalnya ada seksi olahraga, seperti di YVCI 

chapter Jakarta itu cuman tambahan aja. Kita ga ada yang kaya gitu karena kita pas itu juga masih 

sedikit anggotanya. Apalagi saat itu kita rasa juga ga begitu perlu banget. 

 Selama ini safety riding dari anggota gimana bro? udah lancar ga? 

Udah sih, malah aku rasa pada lancar, pas acara kumpulan, atau touring udah safety riding semua. 

yang penting saling ingetin terutama pas touring sih agar tidak keluar dari rombongan. Di touring kan 

udah jelas, kita ini jalanya iring – iringan, jangan sampai ada yang keluar dari rombongan. Kita di 

touring berangkat bareng, pulangnya bareng juga. Jangan pisah sendiri –sendiri. Pas touring jangan 

ugal – ugalan soalnya di jalan ini ya resikonya nyawalah. 

 Safety riding menurutmu itu gimana bro lutfi? 

Safety riding ya harulah ditaati karena dalam safety riding ini mengutamakan keselamatan kita 

sendiri. Safety riding itu motornya harus lengkap kaya spion yang terpasang. Lampu sein yang ada 

dan fungsi jangan cuman pajangan aja. Soalnya gini sih dulu kan aturan spion 2 belum ada tapi 

sekarang aturanya harus sepasang kanan – kiri. Ya kita harus ngikutin aturan itu, spion kanan dan kiri. 

 Mengapa kok modifikasi motornya merhatiin safety riding? 

Gini jul, soalnya aturan YVCI-Sa mengharuskan safety riding. Lha aku ini yang seksi tatib harus 

nyotohin safety riding bagi anggota. Nyuruh orang buat tertib dan safety riding harusnya aku ya 

konsisten. Sekarang kalau yang seksi tatib aja ga tertib ya akibatnya ntar ga dipercaya dengan 

anggota yang lain. 

 Selama ini dapat informasi safety riding darimana? Bisa dijelasin bro.  

Yang seperti itu aku rasa orang – orang  juga dah tau lah safety riding itu kaya apa. Sekarang ini 

banyak yang mengkapanyekan safety riding. Kalau aku ini kan langganan motorplus, disini aku juga 

tahu tentang safety riding itu. Yang aku suka bahasanya ga menggurui gitu, malah sering nampilin 

foto orang yang ga safety riding di jalan, nah dari sini sebenarnya untuk memberi tahu kalau yang 

kaya gini itu bahaya. 

 Sumber informasi lainya ada ga bro? 

Sumber lainya mana ya, polisi juga bisa dulu soalnya kita klub motor se -Salatiga pernah dikumpulkan 

buat sosialisasi safety riding. Ntar ini kalau menjelang lebaran kan banyak yang mudik, ini sering 

banget nampilin safety riding. Di tv, Koran kan sering kasih tips jika dalam perjalanan mudik. Nah 

yang ini juga termasuk safety riding juga. Karena untuk keselamatan dalam pengendaranya.  

 Nah kalau Lutfi gimana safety riding ga dalam berkendara? hayo ngaku 



Ya aku ga selalu safety riding kok. Soalnya gini misalnya aku ke di rumah, lagi pengen beli misalnya 

beli pulsa. Ya aku langsung aja keluar pake motor ga pake helm. Kalau pake helm dulu, pake jaket 

dulu ya lama, malah ntar jadinya beli di luar kota. Kalau aku gini yang penting pas di kegiatan YVCI -Sa 

selalu tertib dan safety riding, kalau pergi ke kota ya tertib, pake helmlah. Kalau diluar itu kaya tadi ya 

ga perlu ribet - ribet. Tapi kalau soal motor ya kaya gini. Udah safety riding banget. 

 Iya sih ya ga salah juga, tanggapan anak – anak yang lain gimana? 

Tanggapanya ya ga apa – apa masak ya aturan se konyol itu. Misalnya ada anggota YVCI-Sa yang 

kesini yang ga pake helm solanya rumahnya deket. Ya aku biarin aja, kan ga ada kegiatan YVCI -Sa. Ya 

coba jul kalau kamu kaya beli pulsa tapi tempatnya deket apa ya kaya gitu? 

 Ya ga sih, aku ya langsung beli bawa uang ga bawa helm soalnya tempatnya deket. Kalau 

motormu ini gimana saferty riding ga? 

Ini motorku safety riding to. Bisa di chek gimana perlengkapanya, bisa fungsi ga. Kan semua bisa 

dibuktikaan. Lampu depan nyala, lampu sein juga berfungsi dan rem juga ada, kalau ga ada remnya 

ya nabrak. Kalau yang seperti ini orang – orang juga tahu, malah kadang penasaran pengen nyoba 

motor ini 

 Emang seperti ini modifikasinya kan minor fighter, dulu dapat ide dari  mana? 

Dulunya gini, aku pengen modifikasi motor, tapi yang di Salatiga belum ada. nah dari situ aku cari 

referernsi. Dulu sempet pengen buat motor dengan model sport kaya ninja gitu, tapi aku rasa kok 

kayaknya kurang sreg gitu. Karena pas aku di jambore vixion itu liat motor vixion yang dimodifikasi 

kaya gitu kok aku ini jadi ga pengen modifikasi kaya model sport. Akhirnya di purwoketo itu aku tau 

komunitas motor yang modelnya minor fighter itu. Dulu kan ada acara di purwokerto itu, nah klub 

minor fighter itu juga dateng. Dari situ sih aku ya mulai ada ide buat modifikasi kaya minor fighter ini. 

 Nah habis itu gimana kelanjutanya bro? 

Aku pertamanya cari referensi dulu. Soalnya pas di purwokerto itu aku belum sempet memfoto 

motornya. Ya aku akhirnya cari - cari  di internet, motorplus yang dulu kebetulan nampilin tentang 

minor fighter. Nah habis itu ya tinggal mulai cari bagian mana yang dimodifikasi. Ditentukan dulu 

akan diubah kaya gimana. Karena proses minor fighter ini jadinya langsung ga bisa ditinggal seperti 

modifikasi lainya yang sedikit demi sedikit. 

 Mengapa kok diplih langsung jadi, bukan sedikit - sedikit kaya orang modifikasi lainya? 

Karena aku punya temen itu modifikasinya sedikit - sedikit gitu 

Iya aku pilih langsung, aku ubah total soalnya ini motor juga aku mau bikin ya kaya sarana promosi 

bengkel lasku. Bengkel las di Salatiga ini cenderung terima order kaya pembuatan pagar, teralis, 

kanopi, dll. Yang kaya gini ini termasuk jarang, ya hasilnya lumayan ada orang yang pesen buat 

dimodifikasi seperti ini. Kalau modifikasi sedikit - sedikit itu jatuhnya lebih mahal soalnya ga sekalian 

bongkar.  

 La motor modifikasi dengan yang standart jika dibandingkan itu kaya gimana? 



Ya lebih bagus yang udah dimodifikasi, kan isa lihat sendiri to jika dibandingkan. Mana yang bagus 

mana yang masih standart. Vixion yang minor fighter ini beda dengan yang lain dan terlihat lebih 

gagah 

 Mengapa kok isa bagus yang dimodifikasi lut? 

Ya setiap orang ya mungkin beda - beda pendapatnya, ya kalau aku sih malah bagus dimodifikasi kaya 

minor fighter. Kalau orang lain mungkin ada yang ngerasa jelek, ya ga papa. Kan pendapat orang ga 

selalu sama. Tinggal sesuai selera aja, kalau aku sukanya modifikasi seperti itu, tapi kalau ga suka ya 

ga usah. 

 Proses modifikasinya itu gimana bro? bisa dijelaskan ga? 

Ini pertamanya aku copotion dulu ni bodi dan tangkinya, habis itu udah mulai bikin dari bahanya plat 

besi 2mm. yang disini di belakang pake besi 3mm. Awalnya buat pola dulu dari kertas, dari situ mulai 

polanya itu di pake di plat besi. Dari sini ntar mulai dilas buat disambung jadi satu. Nah yang paling 

sulit ini dibelakangnya karena ini harus sama kanan kirinya. Kalau ada yang miring ya jelek to. Kalau 

udah total baru mulai dicat.  

 Ya sih, kalau cuman liat kayaknya gampang, tapi prakteknya itu sulit. kalau modif seperti ini 

habis berapa? 

Habisnya ya sekitar ya semuanya ini sekitar 12 jutaan lho. Yang bikin mahal itu ya ini velg dan ban 

yang tapak lebar. Kalau umpamanya pake dari yang standart vixion ya agak murah. Tapi ya jadinya 

bakal jelek ga kaya gini. 

 Modifikasi seperti ini sedang trend atau ga? 

Kalau soal trend itu aku kira setiap orang relative lah. soalnya ada yang merasa trendnya seperti ini, 

ada juga yang anggap motor touring itu lagi trend. Kalau aku sendiri ini sebenarnya ya d alam 

modifikasi motor itu model yang kaya gini itu selalu ada trendnya. tapi ga seheboh kaya modifikasi 

model motor sport. Trend yang sekarang itu macem - macem banget 

 Mengapa kok minor fighter bisa seperti ini ga kaya model sport? 

Ya mungkin gini model sport itu kan praktis. Karena sekarang ini udah banyak banget yang jualan 

fairing dari fiber itu. Tinggal pesen, kalau udah jadi ya tinggal pasang, kalaupun ada yang dirubah juga 

cuman dikit. Kalau yang minor fighter gini jul, soalnya ini jelas waktunya. Waktunya lebih lama dari 

pada yang sport. Karena gini motornya harus nginap di bengkel sih. lha kalau orang cuman punya 

motor satu ya bakalan ga bisa kemana - mana. Sarana buat transportasi lagi dimodifikasi. 

 Ehm gitu.. iya bener sih soalnya jadi pertimbangan juga. Kalau dari tabloid motor plus, 

otoplus itu gimana trendnya? 

Ya trendnya itu mereka kan ngeliput dari kenyataan sehari - hari. Kalau aku liat ya kaya tadi yang aku 

omongin tren itu banyak banget. Kaya model sport, minor fighter, jap style, model retro, dll yang 

setiap orang punya selera sendiri - sendiri. Ada orang yang suka model minor fighter, tapi ada juga 



yang suka model sport. Trend model kaya gitu ga ada matinya, karena banyak orang yang minat dan 

memodifikasi motor yang seperti itu. 

 Pernahkah trend itu ada kemudian hilang tidak ada yang mengikuti trend seperti itu? 

Trend yang mana ya, mungkin dulu trend pernak - pernik posh yang dulu sempet booming. Kalau 

yang seperti itu bukan trend di motornya tapi trend di bagian pernak - pernik aja. ya ni contohnya 

kaya gini (sambil kasih tau contohnya) ini dulu yang kecil kaya gini harganya 2 ribu. Ya kalau sekarang 

jadinya sekitar 5 ribuan. Lah dulu itu beli bensin 2 ribu dapat bensin seliter. Dulu kan aku pernah 

ceritaan yang kaya gini ini, ini dulu ya rame pas jaman aku masih sma. Banyak motor yang 

dimodifikasi kaya gini. 

 Iya, modifikasi motor dulu itu gimana? 

Kalau dulu itu kan ga sama dengan sekarang. Dulu itu motornya ga kaya gini yang modelnya udah 

macem - macem. Dulu ada yang pernak - pernik posh yang pertamanya itu warna biru kaya gini. Ada 

juga yang warna merah trus juga warna silver. Ini itu ya aku liat hampir semua motor paling ga ada 

pernak pernik posh. Dulu kan aku udah langganan motor plus ya disitu udah banyak yang bahas 

modifikasi kaya gini. Awalnya itu dari Thailand sih booming kan posh itu asalnya dari Thailand. Nah 

dari situ akhirnya mulai nyebar di Indonesia, banyak yang niru - niru kaya gitu. 

 Kalau posh sendiri gimana pada jaman dulu? 

Jaman dahulu pernak - pernik kaya posh tahun 2003an dijadiin suatu kontes tersendiri. Kalau 

sekarang ini beda lagi, yang kaya pernak - pernik belum pernah dilombakan. Yang dilombakan 

sekarang menurut kelas masing - masing motonya. Aku tahu gini soalnya temenku dulu ada yang 

ikut. Tapi ya masih kalah sih. 

 Kalau sekarang gimana kaya pernik - pernik posh? 

Kaya gini yang aku tahu di bengkel udah jarang yang jual. Soalnya udah ga kaya dulu yang booming. 

Misalnya masih ada warna birunya ga kaya gini, ini posh yang asli soale banyak juga yang palsu. Ya 

kamu bisa liat sendiri di jalan atau di motor plus atau otoplus kan udah ga ada yang pake spare part 

posh. Dulu poshnya aku simpen tapi lupa naruhnya yang ada ya cuman ini.  

 Ya misalnya hasil modifmu ini diliput di tabloid otomotif gimana? Mau atau ga? 

Ya aku mau - mau aja lah. lumayan soale kalau tak pikir - pikir ya ntar bakalnya isa buat promosi buat 

bengkelku. Aku liat ada yang kaya gitu, bengkel modifikasi motor trus akhirnya hasilnya itu diliput. Ya 

aku pengen niru kaya gitu, kan orang dalam modifikasi motor yang penting itu hasilnya. Contohnya 

kaya ini bengkelku bisa buat kaya gini.  

 Dalam modifikasi ada ga kendala - kendalanya. Yang mungkin dihadapi gitu? 

Kendala apa ya. Yang kaya las gini paling ini ukuran yang harus pas. Soalnya kalau ga pas ya mesti ga 

imbang. Itu sih kendalanya, tapi ya aku harus telitilah biar ga ada yang salah pas ngukurnya.  

 Bengkel kaya gini dapat info seputar utak - atik motor itu dari mana?  



Ya ini aku langganan motor plus, yang isinya tentang info - info aku kliping. Aku tau kaya gini soalnya 

temenku yang begkel dulu gitu. Aku dulu mau minta Koran buat landasan mesin biar ga kotor. Aku 

ambilnya yang dari motorplus, kan aku ga tau tak pikir ya sama aja. la trus ditukar dengan Koran yang 

biasa. La napa kok ga diganti? Aku tanya gitu, Dia jawab yang dari motorplus mau dikliping gitu. 

 Yang lain apa selain dari motorplus? 

Dari internet, selain itu satunya motorplus itu otoplus. Tapi aku lebih suka ke motorplus ketimbang 

otoplus. Kalau lainya paling aku tanya - tanya dengan temenku yang lebih ngeti. Gitu sih yang lain 

paling ya coba - coba sendiri aja. 

 Mengapa kok kamu sering pake tabloid otoplus buat sumber informasinya? 

Ya soalnya aku kan langganan, lha ini sampai aku kliping. Tapi ya di otoplus itu infonya ga mesti ada. 

karena kan setiap edisi itu beda - beda isinya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas ya buka kliping - 

kliping dulu. Isinya menurutku bagus, soalnya menambah wawasan. Tapi soal kliping itu sekarang 

udah jarang soalnya sibuk. 

 Info - info seputar motor di tabloid motorplus itu kaya gimana? Apa ya gampang kalau 

dipraktekan? 

Kalau yang masalah gampang atau ga itu ya beda- beda. Kalau orang yang ga tau mesin ya jadinya ya 

mesti kesulitan. Tapi jangan jadi patokan dulu. Kadang infonya disini itu kayaknya gampang. Pas kita 

ngelakuin ya belum mesti bisa. Kaya oprek motor, mekanik dari bengkel itu dasarnya ya sama tapi 

ntar hasilnya beda - beda. Soalnya pas nyeteli mesin itu ada felling. Lha ini yang bikin beda.  

 Menurutmu dunia balapan di Indonesia itu kaya gimana? 

Ya baguslah, yang nonton juga banyak, tapi harusnya lebih diatur lagi biar event - eventnya jelas 

khususnya yang nasional. Soalnya kadang rancu mana yang event balapan resmi, mana yang cuman 

diadain sponsor. Kalau eventnya jelas bisa makin menarik lagi bagi sponsor dan penontonnya, 

dengan gini ntar yang nonton juga makin banyak, jadinya banyak yang minat buat jadi sponsor.  

 Balapan kaya road race, drag, itu sering ngikutin ga bro? 

Ngikutin ga sih. aku ya cuman nonton aja kalau aku ada waktu. soalnya kalau nonton gini kan jadi 

tahu kaya apa sih balapan itu. Ya  jadi tambah - tambah ilmu tentang otomotif, mungkin juga bisa 

ketemu ama dengan kenalan baru. 

 Ok, sip - sip. Kamu sendiri tau berita kaya event balapan dari mana? 

Aku dapat info lewat bbm dari temenku yang sering nonton balapan. Aku ya ga hapal sih saking 

banyaknya event. Yang lain paling taunya dari motorplus aja, soalnya aku sering bacanya cuman itu. 

Tapi isinya ga semua event balapan itu muncul soalnya event kaya gitu banyak banget. Ada event 

kejurnas, kejurda, event piala walikota atau bupati yang kadang ada.  

 Di YVCI-Sa udah banyak orang kalau perbedaan pendapat gitu gimana ngatasinya? 

Udah lumrah kalau pendapat ada yang beda. Tapi kalau beda ya ga masalah asal masih saling 

menghormati. Aku kadang ya sering beda pendapat dalam ngambil keputusan. Tapi ntar juga 



dimusyawarahkan. Kaya pas kemarin rapat tentang bakti social, aku ngusulin biar sehabis lebaran aja. 

kalau pas sekarang kan puasa, waktunya itu yang jadi pertimbangan karena kan banyak yang puasa.  

 Di motorplus kan sering nampilin profil komunitas motor kaya gini? Kalau menurutmu 

gimana lut? 

Ya silahkan, biar eksis to. Kalau masalah gitu itu kan keputusan dari klub motor itu. Sapa tau dengan 

masuk di motorplus ntar jadi tambah anggota. 

 la YVCI-Sa gimana pernah kaya gitu ga? 

Kalau YCI-Sa belum pernah sih, karena ya aku rasa orang - orang di Salatiga juga udah tahu. Yang 

penting bukan jumlah anggotanya. Yang penting kekeluargaan disini. Sekarang percuma anggota 

banyak tapi ga saling kenal. Mendingan kaya gini tapi kompaklah. 

 Lut, pengen ga kenal dengan komunitas motor yang ada di motorplus ini? 

Kalau kenal ya ga apa - apa, tapi gini ntar ya paling ga kita ini harus touring kesana. Yang sana ntar 

juga paling ga harus touring ke sini. Kan ya ga mungkin to jul, cuman smsan aja, tapi ga saling 

silaturahmi. La kalau pengen kesana ya harunya kita ini dirembug dulu. Kalau misalnya semua 

komunitas motor yang di motorplus ini disambangi ya ga bisa.  

 Mengapa kok harus saling menyambagi gitu? Agar kenal dengan komunitas motor itu.  

Ya lumrah lah kalau kaya gitu, soalnya ya masak cuman sms aja. kalau dengan ketemu langsung kita 

juga bisa akrab. Kalau cuman sms ya ga bakal bisa akrab, akrabnya juga cuman sms aja tapi ga pernah 

ketemu. 
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 Lagi modifikasi motor apa mas? 

Ini punya orang, lagi mau dibikin model kaya punyaku. Model minor fighter 

 Mengapa kok banyak yang pengen dimodifikasi kaya gini? 

Modifikasi itu kan diliat dari motornya dulu kalau cocok ya dimdodif kaya gini. Kalau ga cocok ya g 

dimodifikasi kaya minor fighter. Vixion kalau dipakai minor cocok. Udah banyak sekarang yang 

modifikasi kaya gini. 

 Dulu awalnya tahu dari mana mas? 

Kalau dulu taunya dari dulu udah ada yang modifikasi kaya gini. Di OtoPlus ya lagi banyak bahas 

model ini. Soalnya emang lagi ngetrend banyak yang modifikasi gini. Di salatiga belum ada, kalau aku 

akhirnya modifikasi kaya gini biar ga ada yang ngembarin. Lama – lama malah banyak yang pengen 

modifikasi kaya gini. Ya jadi untung banyak yang minta buatin motor gini ke aku.  

 Berarti dari modifikasi ini bisa jadi duit? 

Pertamanya ya ga mikir kesitunya. Tapi banyak yang minta terusin sekalian aja. Kan ga terlalu repot 

soalnya udah pernah buat sebelumnya. Beda kalau aku itu belum pernah buat motornya.  

 Biasanya berapa duit sih mas modifikasi motor itu? 



Tergantung juga motornya dimodif apa dulu, misal minor fighter paling ga siap – siap duit sekitar 6 

jutaan. Kalau dimodifikasi sampai lain kaya ganti tachometer lain – lain 10 juta ya sampai. 

 Bagaimana sih mas modifikasi kaya gini itu? 

 Pertama modifikasi itu tau motornya mau dibuat apa dulu. Ya ini tergantung orangnya beda – beda. 

Dari sini ntar bisa cari ide – idenya kaya aku dulu liat di OtoPlus, internet itu kan banyak tentang 

modifikasi motor. Trus budgetnya juga diitung soalnya itu yang beratnya disini. Kalau aku biasanya 

dirembug bareng dengan yang modifikasi motor. Jadi biar sama – sama enak. Aku juga tau pengenya 

mereka itu apa jadi sama – sama enak kan kalau gini juga cepet jadinya 

 La itu mas modifikasi kaya gitu? 

Iya kan pertamanya tahu dulu motornya. Mau dimodifikasi apa. Ini kan buat perencanaan dulu. Aku 

dulu modifikasi udah tak rencaain. Bikin minor fighter itu kaya gimana, trus kira – kira berapa. Kan 

biasanya habisnya jadi lebih mahal. Karena ada biaya diluar perencanaan mungkin juga harga 

sparepartnya jadi naik 

 Modifikasi kaya mas itu gimana sih? 

Modif kaya aku gini jelas bagusnya modifikasinya langsung aja. Kalau sedikit – sedikit bakal jadi aneh. 

Soalnya ini yang dirubah semua, bukan cuman bagian kecil – kecil. Ga semua orang mau karena 

paling ga pengerjaanya sampai ngechat itu hampir 3 minggu kalau ga antre. Kalau antre ya bisa lebih 

lama. Kalau cuman punya 1 motor ya berat ga bisa pergi kemana – mana. Motornya aja nginep di 

bengkel. 

 Menurut mas, model motor modifikasi itu kaya gimana ? 

Kalau aku sih motor modifikasi itu jelas bagus karena kan sesuai dengan selera kita sendiri. Mau 

dibuat apa aja kita bisa. Trus beda dengan lainya. Ya emang biaya itu pengaruh juga tapi kalau udah 

seneng la udah gimana lagi. 

 Kok bisa sih kaya gitu? 

Kan jelas kalau namanya hoby udah gitu. Seneng modifikasi motor itu jadinya anggep motor 

modifikasi itu keliatan keren banget. Kalau ga seneng modifikasi bilangnya aneh – aneh atau ngabisin 

duit. 

 Selama ini modifikasi itu gimana mas peminatnya? 

Yang minat banyak, di anak – anak muda. Tapi tertentu biasanya cowok. Modifikasinya paling ya itu  - 

itu aja. Ga ada variasi yang lain. Paling cuman mio dibuat ring 17 trus model crom. Jarang modifikasi 

model lain 

 Mas kalau balapan itu sering nonton gak mas? 

Balapan apa drag atau kaya road race. Kalau aku jarang sih ya dulu pernah nonton tapi sekarang ga 

pernah nonton yang kaya gitu.  

 La napa mas kok ga pernah mas? 



Ga begitu minat aja sih kaya gituan. Kalau baca di OtoPlus ada beritanya tapi aku ya buat nambah 

info – info gitu aja.  Kan ya ga mungkin masak baca gitu aku langsung jadi pembalap. Ya mending jadi 

presiden aja kalau kaya gitu. 

 Iya sih. Tapi kalau selama ini ngikutin ga mas balapan gitu? 

Kalau aku ga, soalnya itu udah ga minat dulu. Trus juga balapannya itu terlalu banyak event jadinya 

aku ga ngerti kaya gimana itu balapanya. 

 Menurut mas sendiri gimana sih balapan di Indonesia itu? 

Kalau aku rasa udah ya sama aja. Ga ada kemajuan. Dari dulu kaya gitu terus. Paling cuman ganti 

event atau pembalap. Kalau misal udah menang ya udah, ga ada kemajuan samapai jadi main di level 

internasional. Kalau ada paling ya sedikit itu ya modal banyak 

 Mas kalau soal otomotif itu kan biasanya ada kendala, gimana itu ngatasinya? 

Kendala kaya gimana dulu, kan semua bisa dichek satu – satu. Jadinya bisa ketemu rusaknya itu apa. 

Kalau udah tau rusaknya apa itu bisa dibenahi gimana ngatasinya. Kalau ga tau rusaknya sebelah 

mana itu yang berat. Ibaratnya sakit tapi ga tau sakitnya apa. 

 Contohnya itu gimana mas? 

Misalnya gini kalau bagian odometer itu ga jalan. Kalau caranya gini, cek dulu bagian mangkok di as 

roda depan. Biasanya sebelah sini ini seringnya rusak kaya misalnya kena benturan. Kalau ga tau 

biasanya suruh ganti semua sekalian kabelnya. Padahal cuman masalah dimangkok aja. Kalau tau gini 

jadinya kita ga perlu ngeluarin biaya buat bayar lebih mahal. Padahal kan kita cuman butuh 

dimangkoknya. Kabelnya biasanya itu masih bagus. 

 Oh gitu. Kalau motorku ga pake gitu. Dulu itu taunya dari mana kok bisa tau? 

Dulu itu gini motorku rusak, aku ga tau taunya aku ganti kabelnya sekalian mangkoknya. Eh malah 

berapa hari aku malah tau kalau biasanya yang rusak cuman di bagian mangkoknya aja, ga sampai 

kabelnya. Padahal harga magkoknya ama kabelnya mahal kabelnya. Tapi ya udah dulu kan belum tau. 

Sekarang udah tau caranya gimana betulin. 

 Info itu taunya darimana aja sih mas? 

Aku taunya itu dari coba – coba sendiri, tanya – tanya dengan orang bengkel juga bisa, baca dari 

OtoPlus soalnya aku kan langganan itu kan setiap edisi itu kasih info. Tapi yang paling penting itu kita 

harus coba. Kalau dicoba itu bakalan lebih paham dan tambah ngerti gitu.  

 Kalau OtoPlus sendiri bagi mas itu gimana sih info yang dikasih? 

Kalau aku liat itu jelas isinya udah macem – macem. Tapi aku rasa udah berguna tapi soal kita sendiri 

gimana prakteknya. Apa kita bisa atau ga. Yang pastinya kita itu harus berani coba, bisa tau kaya apa 

sih contohnya kaya info yang dikasih itu. 

 Selama ini ada ga kaya kesulitan pas nerapain info itu? 



Soal sulit ato ga itu relatif, aku sendiri kadang kendala alat kaya motor yang habis jatuh bagian T 

depan rusak. Nah kalau gini alatnya aku emang ga punya. Daripada repot – repot bawa bengkel aja. 

Masalah yang lain selama bisa diatasi aku betulin sendiri ga pake bantuan orang lain 
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 Ini motormu dimodif seperti punya lutfi, gimana ceritanya? 

Beda dengan lutfi, punya lutfi ga pake tubular di deltaboxnya. Bentuk belakangnya juga beda. 

Bentuknya lutfi kan dibuat lancip. La bentuk punyaku agak kotak gini. Tapi ya jenisnya masih sama - 

sama model minor fighter sih. bedanya punya lutfi itu lebih besar dari punyaku. Nah punyaku gini kan 

kalah besar dengan punya lutfi. Punyaku ini yang ekornya kesanya keliatan kaya putus. 

 Mengapa kok modifikasi motor seperti ini? 

Karena aku liat punya lutfi itu kok ya bagus sih dimodel minor fighter. Jadinya aku ya pengen 

modifikasi kaya gitu soale menurutku modelnya bagus. Tapi ga persis banget, ntar malah dikiranya 

kembaran. Kalau modifikasi kembar malah dikiranya motor couple sejodoh. Ya malah bagus kaya gini 

sih, soale kan masak modifikasi motor sama. Modif kaya minor fighter ini ya belum sejuta umat, 

masih dikit yang modif kaya gini. 

 Proses modifikasinya itu gimana mas, kok bisa modifikasi model minor fighter? 

Aku dulu kan pertamanya liat punya lutfi itu yang modifikasi model minor fighter. Ya udah akhirnya 

ya modif kaya lutfi itu. Tapi ga persis gitu sih cuman modelnya aja yang minor fighter. Ya habis itu aku 

cari - cari infolah buat referensi model minor fighter biar dapat variasi lain dalam modifikasi model 

minor fighter. 

 La info - infonya buat referensi itu dari mana mas? 

Kalau soal buat referensi itu semuanya yang berhubungan dengan model minor fighter itu bisa. Aku 

yang model tubular ini aku liat di otoplus itu ada yang kaya gini. Tapi aku variasi model x. yang dulu 

aku tonton modelnya model L. yang belakang slebornya tak copot, ntar kalau hujan tak pasang lagi 

biar ga nyiprat - nyiprat. 

 Modifikasi yang lagi trend buat motor vixion itu apa mas? 

Kalau vixion ya sebenarnya bisa dibuat apa aja, kaya trail, sport, minor fighter. Sekarang tergantung 

gimana orangnya sih, suka dengan model yang mana. Kan ini persoalan selera sendiri - sendiri. 

Misalnya suka dengan yang kaya minor fighter ya modif minor fighter. Suka trail modifnya suka trail  

 Jadi trendnya di tabloid otomotif itu kaya gimana? 

Ya seperti itu tadi, kan dalam modifikasi itu orang bisa merubah motornya. Yang di motorplus atau 

otoplus trend ya isinya paling kalau motor vixion dimodifikasi seperti sport, minor fighter. Kalau 

motor lain ya beda - beda sih kan bentuk dasarnya beda. Jadi kalau motor mio itu misalnya kaya low 

rider. Tapi jika mega pro misalnya touring.  

 Trend yang terbaru sekarang itu apa mas buat modifikasi motor? 



Yang terbaru tu paling hanya variasi dari trend yang udah ada, paling kaya yang di minor fighter ini 

tangki bensin yang diubah kebelakang. Soale dirubah kebelakang tujuanya agar motonya ini tampak 

kecil, pengen nonjolin tubularnya. Kalau aku malah ga suka kaya gitu, kaya gitu tangkinya malah 

bahaya kalau jatuh. La kalau jatuh trus kena api ya malah kebakaran motornya. 

 Modifikasi kaya gini enaknya apa to mas, mengapa kok bisa suka? Kan jelas duitnya boros  

Ya kalau modifikasi itu kan soalnya hoby. ya soal boros itu tergantung kita bisa ngatur duit apa ga. 

Kalau kita bisa ngatur duitnya ya ga boros, dan jangan maksaain sih. soale kalau maksain ya bakal 

repot. Aku modifikasi kaya gini ya nabung dulu, kalau langsung modifikasi ya ga bisa kan aku harus 

ngatur buat pengeluaran lainya. Kalau aku maksain modif tapi ga ada duit ya repotnya pas bayar 

hutangnya sih. 

 Mas memed tau seputar trend itu dari mana aja mas? 

Soal trend aku sih dari baca oto plus, motor plus, kadang aku juga liat dari interne t. Selain tiu aku 

juga diskusi dengan temen – temen disini. Nah dari sini aku jadi tau seperti apa trend yang lagi bagus.  

 Menurutmu mas memed motor yang dimodifikasi itu kaya gimana? 

ya tampil beda, jadinya ya lebih bagus dan ga banyak yang sama. Kaya punyaku ini kan jarang ditiru 

orang. Aku sendiri gimana ya ya karena hobi aja sih. kalau udah jadi gitu ya senenglah.  

 Mengapa mas kok jadi seneng motor modifikasi dibanding  yang standart? 

Soal itu kan orang beda - beda pendapatnya. Aku sendiri senang ya karena hobi, kalau aku ga hobi 

otomotif ya ga bakal seneng modifikasi motor. kaya gitu kan ya wajarlah selama ga sampai 

berlebihan dalam sukanya. 

 Menurut mas Memet taloid otoplus itu seperti apa? 

tabloid OtoPlus itu kan bahas motor sih. peran dari tabloid otopl us itu kalau menurutku ya jelas 

sebagai pemberitaan kaya trend modifikasi, kaya iklan produk baru, mungkin nyelenggarakan event 

kontes atau balapan, mungkin kasih tips. 

 Kalau dulu awalnya jadi pake tabloid OtoPlus itu gimana? 

Dulu aku awalnya baca motorplus, belum tau otoplus. Pas lupa aku kehabisan motorplus di agenya 

nawarin otoplus emang harganya lebih mahal dikit. Tapi soal kualitas kertasnya juga lebih bagus 

isinya juga lebih banyak. Dari situ udah mulai rutin baca otoplus sampai sekarang juga langganan. 

 Yang dicari dari otoplus itu tentang apanya mas? 

Aku jelas berita soal otomotif dan tipsnya itu soalnya. Jaman dulu aku udah minat di otomotif pas itu 

aku juga modifikasi shogun sebelum vixion ini. Kalau jelas 2008 vixion keluar trus gabung YVCI -Sa itu 

aku udah baca otoplus.  

 Tahun berapa awal baca otoplus itu? 

kalau ga salah 2007an kan dulu aku udah baca pas masih punya shogun 

 Kalau balapan gitu gimana, sering ngikutin ga mas? 



Aku kalau moto gp seneng, sering ngikutin malah, tapi kalau balapan kaya drag, road race gitu aku ga 

seberapa minat. 

 Mengapa kok bisa ga seneng? 

Wah gimana, ya kan walau anak motor tapi ga semuanya suka kaya gitu. Ya ini sama dengan sepak 

bola. Orang suka sepak bola, tapi kalau sepakbola tarkam ya orang - orang ya ada yang ga suka 

nonton.  

 Safety riding itu menurut mas memet gimana? 

Soal itu ya cukup penting biar kita ini tidak ditilang polisi dan insya allah selamat sampai tujuan kita 

sendiri. umapamanya kita naek motor tidak pake helm, kalau ketemu polisi mesti langsung dikejar 

terus ditilang. Tapi kalau naek motor ga pake helm ya belum tentu celaka. Bener ga ini? 

 Ya iya, bener sih. polisi tau orang ngelanggar aturan ya sama aja liat mangsa. La maksudte 

yang satu gimana? 

Gini lho, apa orang yang naek motor ga pake helm itu bakal celaka? Kan ya belum pasti to, sekarang 

misalnya mau pergi sebentar ada urusan, apa ya bakal pake helm, ya ga mungkin to. Ya kaya gitu itu, 

fungsi safety riding itu ya cuman mengurangi cedera kecelakaan. Kalau soal kecelakaan itu ga bisa 

dihindari, la orang yang naek motor pelan - pelan kok ditabrak dari belakang. Berarti kan kaya gitu 

sebenarnya. 

 iya bener mas, kadang kalau lagi apes emang gitu sih mas, tapi mas memed safety riding 

terus ga? 

Ya ga lah, masak tadi aku beli gorengan di gapura depan itu ga pakai helm. Ya malah ga praktis, ya 

emang aturan safety riding ada di YVCI-Sa tapi kan cuman pas kumpulan , touring itu yang safety 

riding. Kalau di acara itu ya aku selalu safety riding lah, sekarang touring ga pake helm ya ditililang 

polisi, mata bisa kelilipan debu. 

 Mas memed tahu tentang dan modifikasi motornya tentang safety riding dari mana? 

Soal safety riding itu ya awalnya semua motor kan dirancang safety riding. Tingga kita sendiri 

modifikasinya gimana. Kita merubah ya tidak apa - apa tapi jangan  dihilangkan. Karena kaya gini 

misalnya soal lampu sein belakang, orang sering banget nyopot. Padalah itu buat tanda untuk belok. 

Ke kiri atau kanan. 

 Iya, nah dulu tahu dari mana? 

Kalau soal tahu safety riding itu ya hampir semua orang tahu, tapi yang sulit itu praktenya di jalan. 

Aku tahu safety riding ya udah lama lah, kan orang tua kita juga sering mengingatkan untuk hati - hati 

di jalan, dari berita di tv, Koran, banyak lah. 

 Mengapa mas dalam modifikasi motor itu safety riding? Dari segi motornya 

Motorku aku pakai safety riding karena biar tidak ditilang polisi, karena yang lain soalnya aturan 

YVCI-Sa mengharuskan seperti itu. Tapi yang paling penting biar ga ditilang polisi, ditilang polisi ya 



bikin boros duit. Sekarang kan ini motorku udah komplit semua, STNK dan sim aku juga punya. Kalau 

kaya gini ya polisi ga bisa nilang aku to, kan semuanya udah beres ga ada yang kurang.  

 Mas motor mu ini kan udah banyak dimodifikasi ada ga keinginan biar ditampilin di tabloid 

otomotif gitu? 

Ya soal masuk itu sih aku sih boleh - boleh saja. Tapi aku ga terlalu ngejar buat ditampilin di otoplus.  

Jalani dulu aja, soalnya ni motor perlu dimodifikasi lagi agar lebih bagus. Ya ntar dulu, ni ya mau 

lebaran, duitnya dipake lebaran dulu aja, soal modifikasi kan habis lebaran juga bisa. Ga usah 

maksain diri buat modifikasi. 

 La kalau menurut mas memed gimana? Ini layak masuk ga? 

Ya ga tau ya, kan yang masukin itu dari sana. Kalau aku sih ya kayaknya ada beberapa bagian yang 

dibetulin lagi. Ini selang remnya pengen aku ganti yang alumunium. Yang dari karet ini resikonya ya 

bocor. 

 Mengapa mas kok kayaknya ga terlalu minat gitu? 

Ya biasa aja sih. ntar kalau udah ngarep banget tapi ga masuk malah jadi stress. Dibuat santai aja, 

kalau emang modifikasinya bagus unik mesti bakalan masuk. Modifikasi itu ngejarnya kepuasan 

bukan buat ditampilin. Kan yang bener seperti itu, kalau pengen tampil kaya di tabloid itu malah ntar 

modifikasinya cuman ngejar gengsi aja. 

 mas biasanya kalau modifikasi itu kan sering ada kendala tau pas perawatan motornya.  Itu 

kaya gimana mas sebenarnya? 

Perawatannya ya sering ganti oli dan servis jangan telat. Solanya kalau telat mesinya bisa bahaya 

terutama di ganti olinya. Ganti olinya ya bukan tergantung bulanya, kadang sebulan kalau touringnya 

sampai jauh ya sebulan sekali aku ganti oli. Tapi kalau ga touring itu ya  paling dua bulan baru ganti 

oli. 

 Kalau ada kerusakan gimana? Apa dimasukin bengkel atau betulin sendiri? 

Yan kaya gitu aku biasanya liat dulu rusaknya kaya gimana, kalau bisa dibetulin sendiri ya aku betuli n 

sendiri, tapi kalau ga bisa ya tak masukin bengkel. Ketimbang diutak - atik sendiri malah tambah 

rusak. Tapi jarang sih sampai rusak parah, yang penting kalau perawatan bener ya ga bakal rusak 

parah. 

 Biasanya apa yang sering dibetulin sendiri? 

Yang dulu sih biasanya rem bunyi ciit ciit, itu pas pake yang teromol.  Kalau kaya gitu biasanya kalau 

kondisi dingin di kampas remnya. Itu ga apa - apa, ngatasinya sih gampang tinggal motornya dibuat 

jalan sambil direm - rem. Ntar ya bakalan ga bunyi sendiri. Yang kaya gitu bunyinya cuman 

sementara, ntar kalau dah panas ya ga bunyi kaya gitu. 

 Cara yang lain selain kaya gitu ada ga? 

Lainya ada ya teromolnya harus dibongkar. Di bagianya kampasnya dibuat kasar maksute biar 

panasnya biar cepat nyebar. Ya sekarang kalau aku rasa ya praktis yang kaya tinggal direm - rem. 



Soale ga perlu dibongkar - bongkar, di bagian teromolnya. Kan kalau bunyi kaya gitu ga ngaruh juga 

ama remnya soalnya kan ya masih bisa jalan. 

 Tau kok cara kaya gitu dari mana mas? 

Dulu kan motorku pernah kaya gitu ya tak betulin sendiri sih. ya bisa juga, tapi aku baca di otoplus 

caranya ya tinggal direm - rem gitu. ya sekarang kan ya bebas sih mau pilih yang mana. Kalau 

sekarang udah ga kaya gitu kan aku udah ganti pake rem cakram di belakangnya. 

 Kalao dapat info dan tips seputar motor itu dapat dari mana mas? 

Dapatnya ya baca dari internet, baca dari Oto Plus, tanya dengan temen – temen. Kalau perlu juga 

tanya langsung dengan bengkel biar ngerti seperti apa bentuknya. Yang paling penting kita juga 

berani mencoba, kalau cuman tau ga dicoba ntar juga bakal ga paham. 

 Mas memed kan sering baca otoplus, disitu ada profil komunitas motor, nah mas memed 

gimana? 

Ya ga apa - apa, kan itu kelompok di sendiri. Kan lumayan bisa narsis dibaca orang seindonesia gitu.  

 Pernah mengunjungi komunitas motor di tabloid Oto Plus? 

Nah iya itu sih, untuk kenal dan mau touring itu kita sering koordinasi bareng, bukan diambil 

keputusan pribadi lho. Kalau semua pengen touring ya bakal ga jalan. Soalnya rutenya itu kan ga 

sama. Ada yang pengen ke Surabaya, ada yang bandung, ada yang di jogja, nah gini kan repot. 

Harusnya diambil satu keputusan, kaya kita touring ke Surabaya, untuk nyambangi YVCI Surabaya, 

berangkat hari jumat, yang mau ikut sapa, kita berangkat jam sekian. Kan jelas, anggotanya juga 

bakal kompak. 

 Oh seperti itu ya, jadinya kalau semua disambangi ya ga mungkin ya? 

Iyalah, jelas kita yang repot sendiri. Tapi misalnya ada anggota yang kenal dengan kelompok itu ya ga 

apa - apa sih. 
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 Seperti apa sih trend sekarang itu mas? Bisa dijelaskan dikit ga? 

Hehe. Untung dikit kalau banyak ya bisa. Kalau trend itu kaya apa kaya lagi musim aja sih. Kan ini bisa 

beda – beda juga tergantung orangnya. Ada juga yang suka dengan trend motor ceper yang dulu 

booming. Tapi juga ada yang ga suka ini kan relatif juga beda orang beda pedapat juga 

 Trend yang paling lama itu apa mas? Yang mas memet tau itu? 

Kalau lama itu kaya trend yang bisa dipakai semua motor ya, kaya dulu itu pake motor yang ada 

asesoris Posh itu juga dibilang ngetrend juga. Nah itu sekitar dari tahun 2003 sampai 2006an. Kalau 

diliat dari trend udah termasuk lama itu dah hampir 3 tahun masih aja pake kaya gitu.  

 Dulu modifikasi motor ini dapet gimana mas? 

Aku dulu ini modifikasinya model biasa aja. Malah belum tapi pengen juga juga liat punya lutfi itu. 

Jadinya ya ikut modifikasi model minor fighter ini yang ini hasilnya kan motornya udah jadi.  



 Bagaimana proses modifikasinya? 

Pertamanya itu ya biasa aja sih ga ada pandangan apa – apa. Tapi akhirnya pengen juga kaya minor 

fighter itu. Tapi kan gini ga mungkin juga kalau tak buat sama persis kaya punyanya lutfi itu. Jenisnya 

minor fighter tapi pas diterapi juga ada varisaninya kay ini bedanya dibagian belakang yang punyaku 

aku bikin lebih panjang dan runcing kaya di moto gp.  Ini kan juga beda 

 Ada ga kaya kesulitan yang timbul pas modifikasinya itu mas? 

Kalau itu aku rasa kayaknya ga ya. Kan yang itu urusan bengkel aku cuman datang ngechek aja kira – 

kira gimana perkembangannya. Kan bengkelnya juga udah kenal ama aku jadinya udah sama – sama 

enak aja gimana lah hasilnya itu. 

 Habisnya berapa? Kaya kaya gini itu 

Biasa sih cuman 6 jutaan aja, yang ini kan velg masih kaya yang dulu aku juga beli second jadi ga 

begitu mahal. 

 Bagaimana menurutmu motor yang telah dimodifikasi itu? Jika dibandigkan dengan yang 

masih standart aja? 

Yang dimodif kaya gini keliatan gagah dan kekar. Kan vixion standart aja ga kaya gini. La ini dibuat 

kaya gini pastinya itu lebih istimewa. 

 Selama ini Informasi apa yang didapat dari baca tabloid itu? 

Yang dapat ya banyak kaya tips dan info dalan otomotif itu mas. Kan itu setiap edisinya mesti ada. Ga 

pernah absen baca itu aku pertama. Aku senengnya itu disitu. Bisa nambah pengetahuan juga kan  

 Pernah ga meraktekin itu? 

Kalau merektekin udah ya. Ini sih aku pake model lampu HID ini kan info yang aku dapat dari sana 

juga. Inikan nambah info juga bagi aku dan aku sendiri juga bisa merawat motor itu sendiri.  

 Menurutmu gimana sih isinya?  

Yang soal info itu kan berguna bagi pembacanya. Biar pada tau seperti apa info otomotif itu yang 

bener kaya gimana. Kan kalau misalnya rusak motor kita kita bisa nangani kaya gimana pemecahanya 

 Selama ini gampang ga kaya info yang didapat itu? 

Soal gampang sih iya, kalau sulit ya bisa juga ini tergantung juga. Tapi biasanya yang dikasikan 

infonya itu yang biasa aja sih. Kalau sampai detail ya ga. Kan ini cuman bacaan jadinya ntar bisa aja 

pembacanya itu sulit kaya merakterkinya 

 Kalau mas sendiri itu seneng balapan otomotif ga? 

Soal seneng ya ga, biasa aja soal balapan itu. Cuman ya biar tau aja, kan ya ga mungkin jadi 

pembalap. 

 Kalau balapan itu gimana di indonesia bentuknya? 

Banyak kan udah keliatan juga ada yang kaya drag race, ato road race. Tapi ya itu kalau yang kelas 

berat kaya moto gp ga bisa. Itu sudah pabrikan yang maen. Kalau kecil – kecil ya ga mampulah 

 Pernah nonton ga kaya gitu yang evet – event lokalan aja? Ga usah yang muluk – muluk aja 



Kalau aku belum sih, dulu pernah diajak nonton tapi males ga gratis mbayar. Tapi kalau gratis ya ga 

apa – apa. Hehehe. Ya sebenernya juga ya buat apa lah aku sendiri soalnya ga gitu seneng dengan 

balapan yang kaya gitu soalnya.  

 Oalah, seneng kalau gratis to. Ya smua sama kalau gitu. Selama ini perkembangan balapan itu 

gimana? 

Balapannya ya gitu yang pembalap ya itu – itu aja. Ga tau kaya giman ada yang baru ga. Ga gitu 

ngikutin soalnya. 

 Informasi balapan itu dapatnya dari mana aja sih mas selama ini? Coba jelasin aja mas.  

Ya cuman baca – baca aja dari OtoPlus itu tapi ga gitu apa ya minat banget. Cuman bair tahu aja kan 

ya masak baca – baca ga tahu kan ya lucu to 

 Ada yang misalnya ide terhadap balapan itu sendiri? 

Kayaknya apa balapan yang lain. Apa balapan becak gitu kayaknya malah seru 
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 Mulai kapan mas suka dengan hal – hal yang seperti modifikasi motor ini? 

Sukanya ya pas jaman – jaman awal – awal kuliah, dulu pas jaman SMA udah suka tapi kan pas mulai 

modifikasi motor itu pas mulai awal – awal kuliah. 

 Itu tahun kapan mas? 

Tahunya sekitar 2006 udah suka modifikasi motor, temen – teman itu juga pada modifikasi motor.  

2007 mulai kuliah bawa motor sendiri akhirnya modifikasi dikit – dikit soalnya kalau bisa jatuh 

harganya kalau terlalu banyak modifikasi. 

 Waktu itu gimana selanjutnya? 

Dari minat itu aku cari info otomotif dengan baca otoplus. Pas ya tahun 2007an aku muali ikut 

modifikasi motor. gitu sih, sampai sekarang ya masih 

 La otoplus sendiri gimana menurut mas? 

Kalau aku, ga terlalu lebay beritanya. Bahasanya juga ga terlalu berat. Isinya juga bisa dipercaya dan 

tipsnya juga bisa dipraktekan sendiri. Kaya gitu sih kalau aku liat isi dari otoplus.   

 Oh gitu, la kan modifikasi itu boros mas, kok ya masih suka? 

Ya gimana ya jul, la udah terlanjur suka sih. modifikasi motor itu kaya candu kok. Soalnya kaya habis 

modifikasi bagian ini misalnya ini di tachometernya diganti digital. Ntar akhirnya ya ketagian. Yang 

lainya juga ikut – ikutan bua dimodifikasi juga. Ya kalau dilihat borosnya ya emang boros duit, la 

habisnya malah buat modifikasi motor. yang penting tinggal kita sendiri aja gimana ngatur uangnya 

gimana. 

 mas dulu itu gimana to ko bisa modifikasi model touring? Malah pake box dibelakangnya? 

Soalnya touring itu kaya gini, motor itu harus praktis buat dipakai jalan – jalan jarak jauh. Jadinya 

keselamatan dan kenyamanan di motor itu yang dipertahanin. kaya bentuk ban yang dipaki tapak 

lebar kan kalau tapak lebar itu dipakai di jalan yang gelombang juga ga bakal nemuin masalah. Kalau 

ada orang model touring tapi pake ban kecil itu ya salah. Malah bahaya dan bisa selip kalau gitu itu. 

model touring juga pakai box kaya gini ini untuk menaruh barang, agar praktis.  

 Mas, kan modifikasi kaya gini itu ada kaya resikonya tau kekurangannya ga? 

Ya kaya apa dulu, kalau misalnya kaya ban yang dipakai kaya tapak lebar itu resikonya ya itu 

bensinnya jadi lebih boros tapi ya itu pas lewat jalan gelombang itu lebih mantep, getaranya ya ga 

kerasa. Kekuranganya itu kan ban yang semakin lebar itu harganya makin mahal dibanding ban yang 

biasa ukranya standart. 

 Kalau referensi pertamanya modifikasinya pas model touring itu dari mana mas? 



Aku ngertinya model touring ya liat dulu di internet, OtoPlus, punya temen. ya kok jadi pengen juga 

soalnya kan gini praktis pas dipakai touring. Ya pas itu ya udah aku mulai kumpulin duit dulu. Soalnya 

modif touring itu mahalnya di kaki – kakinya. Paling ga harus ganti velg, dan juga ganti ban. Dulu pas 

ganti velg dan ban hampir habis duit sejuta. Yang box ini kan sebenarnya cuman asesoris aja, tapi kok 

pas dipakai touring ya enak sih, bisa buat nyimpen – nyimpen barang. 

 Sekarang ini trendnya itu modifikasi kaya gimana mas? 

Kalau aku lihat ya banyak juga, kan orang itu beda – beda arah keinginan modifikasinya. Ada yang 

seperti punyaku ini kan model touring, ya sekarang ini masih banyak yang suka, dan modif seperti ini. 

Kaya sport ya banyak, yang ini malah lebih praktis dengan model fairing dari fiber. Tinggal pesen 

udah ada yang buat motor vixion. Kalau motor vixion modifnya kaya gitu, kalau motor lain ya beda 

lagi lah. 

 Dalam trend modifikasi motor itu ada safety ridingnya ga sih mas? 

Ya tergantung gimana modifnya, kan modifikasi itu banyak bentuknya. Kalau modif kaya aku jelas 

safety riding. Kan modifikasi motor itu beda kan. 

 Kalau kaya model sport itu gimana mas? Kan vixion ada yang model sport juga 

Iya vixion itu sport yang kaya gimana, kalu model kaya pasang fairing model ninja 250 ya ga tapi kalau 

difairing kaya moto gp itu ya ga safety riding, kan ya tau model moto gp kan model balapan yang 

bagian belakang model lancip ga ada lampu. Ya model gini dipakai di jalan ya bisa tabrakan. 

 Jadi tergantung modifnya, lha kalau motor lain itu gimana mas? 

Ya beda – beda juga, yang pasti kaya modifikasi kaya pake ban kecil itu mesti ya ga safety riding. Ada 

juga orang yang modifikasi vixion itu pake ban kecil – kecil. Kaya gitu ya bisa selip pas dipakai belok, 

modifikasi trus yang model sport itu sampai ngilangin lampu belakang yang kaya gitu ya bisa ditilang 

polisi juga. 

 Safety riding itu seperti apa sih mas bentuknya? 

safety riding itu ya kita itu bersikap tidak sembrono di jalan, menaati rambu lalu lintas, dalam 

modifikasi motor juga memperhatikan keselamatan, tidak cuman sekadar modifikasi aja. kan banyak 

orang yang modifikasi itu malah ngilangin unsur – unsur keselamatan buat dirinya sendiri. Lah ini 

tentunya kan sangat bahaya ya kalau pas kecelakaan cuman luka – luka, la kalau sampai meninggal ya 

bahaya. 

 Dulu tau tentang safety riding dari mana mas? Kok bisa jelasin seperti tadi.  

Taunya ya dari dulu sih, kan ya udah jelas lah, safety riding itu saat kita naik motor pake helm, kita 

jaga jarak dengan kendaraan yang di depan, yang pas ini mudik juga jangan terlalu bawa barang yang 

banyak – banyak, soalnya ntar kaya gini juga berpengaruh dengan keselamatan Yang seperti ini kan 

sering dibahas di koran, tv, internet. 

 Lha mas, selama mengendarai motor itu gimana mas? Selalu safety riding terus ga? 



Ya ga juga kadang ya seringlah melanggar lampu merah. Kan kalau mati kan sepi ya udah dari pada 

nunggu lama ya aku mending diterobos aja. Ya sekali – kali lah kan ya orang indonesia to. Yang 

penting pas nerobos juga hati – hati liat arah kiri dan kanan dulu supaya tau ada kendaraan atau ga. 

 Lha gitu gimana mas? Kalau tau seksi tatibya di YVCI-Sa? 

Ya yang kaya gitu kan bukan selama di YVCI-Sa ya ga apa – apa. Kaya dulu aku maen ke bengkelnya 

lutfi, trus pergi beli rokok ga pake helm, ya ga apa – apa tuh. Pokoknya yang penting kaya pas 

touring, kumpulan, di acara – acara YVCI-Sa harus safety riding. Kalau diluar itu ya terserah kesadaran 

masing – masing aja buat safety riding. 

 Mengapa dalam modifikasi motor itu safety riding mas? 

soalnya emang aturan dari YVCI-Sa seperti itu. Setiap motor yang terdaftar sebagai anggota harus 

safety riding. Aturan ini juga berlaku di chapter manapun sih, kan juga safety riding ini juga demi 

keselamatan kita juga. Kaya ban kecil itu jelas resikonya motor bisa selip apa lagi pas hujan tambah 

bahaya. 

 Mas seneng dengan balapan seperti grasstrack, drag, dll itu? 

Yang itu aku ga begitu seneng. Aku senengnya moto gp 

 Mengapa mas kok bisa seperti itu? 

Kan yang moto gp itu enak kita bisa nonton lewat tv, kalau noton balapan yang seperti drag, road 

race, itu ya keluar duit buat nonton, belum lagi resiko kecopetan. Dulu soalnya temenku nonton kaya 

gitu malah kecopetan. Pembalapnya juga belum begitu terkenal, sekarang ini orang – orang ya lebih 

tahu valentino rossi ketimbang pembalap road race. 

 Iya jelas mas, yang kelas dunia kok dibandingin yang nasional. Yang ditabloid otoplus itu kan 

sering meliput acara balapan seperti itu? 

Ada sih berita seputar balapan di otoplus, kalau aku ya cuman dibaca aja, kan bisa juga nambah 

pengetahuan. Tahulah tentang seperti apa mesin buat balapan itu. kadang sering otoplus kasih tips 

buat korek mesin buat balapan itu. 

 Motor yang dimodifikasi itu seperti apa sih mas? 

Motor itu yang dimodifikasi ya jelas harus modifikasinya kaya apa dulu. Buat kontes apa buat harian. 

Kalau yang buat harian itu yang jangan terlalu modifikasi ekstrem sih, yang modifikasi buat kontes ini 

terserah, mau ekstrem sampai punya 4 roda ya ga apa – apa. Yang seperti ini ga dipakai harian, 

cuman buat kontes aja, 

 Itu jika dibagi dari gunanya. Kalau dilihat dari yang motor standart itu gimana mas? 

Kalau harga jualnya kembali murah motor yang masih standart lho. Kan yang modifi kasi itu sulit dijual 

karena udah ada yang dirubah, tapi kalau modifikasi biasa – biasa sih ga masalah. Masih bisa 

dikembaliin lagi. Kalau motor modifikasi itu umpamanya dibandingin dengan yang standart itu 

menurutku bagusan yang udah dimodifikasi. Ini pendapatku lho, kalau orang lain mungkin juga beda. 

 Mas putra ini cara kenal dengan komunitas motor lain itu seperti apa mas? 



Kenalnya dengan ini seperti apa kita dengan ikut kegiatan yang dilakukan bersama komunitas lain.  

Umpamanya jambore YVCI itu kan aku juga bisa kenal dengan komunitas motor lainya dan juga 

anggotanya. Kita juga bisa pake lewat fb, sekarang in kan komunitas motor itu rata – rata pada punya 

fb sih. 

 Kalau di otoplus itu ada profil komunitas motor, pernah ga menghubungi komunitas itu? 

Yang itu aku belum pernah sih jul, kan kaya gitu itu tujaunya mau ngapa dulu. Kalau cuaman iseng – 

iseng sih ga usah. Malah kaya orang ga punya kerjaan aja. kalau tujuanya emang bener – bener 

pengen gabung atau pengen kenal ya ga apa – apa sih. kalau pengen lebih kenal akrab ya disambangi. 

 Kalau YVCI-Sa ini pernah ga nyambagi komunitas motor yang di profilkan di otoplus itu? 

Selama ini yang aku tahu belum pernah sih, kita ini biasanya udah kenal dulu dengan komunitas itu. 

umapamanya YVCI- Chpter Surabaya, Chpter Jakarta. Yang kaya gitu kita sebelum kesana kita janjian 

dulu. Jadi biar ga kecele, mugkin aja di itu mau pergi touring atau acara lainya.  

 Berarti di YVCI-Sa ini lebih ke komunitas vixion aja mas? 

Ya ga gitu, kita ga beda – bedain dan menutup diri dengan komunitas lainya. Tapi kita seringnya 

dengan vixion sih. pas kita dulu pernah ada komunitas motor bukan dari YVCI yang pengen 

silaturahmi. Ya yang kaya gini ini kita juga terima, kan yang ini niatnya baik juga nambah temen.  

 Tips dan info dari tabloid otomotif itu seperti apa mas? 

Tipsnya itu berguna sih, kan kita ini jadi tahu tentang motor. kalau aku liat tips itu biasanya dikutip 

dari orang – orang bengkel. Kalau kaya gini berarti bener – bener bisa dipercayalah, kan paling ga itu 

sudah pernah dipraktekan di dunia nyata. Kita juga diuntungkan seperti ini kita juga lebih tahulah 

soal mesin 

 Mengapa kok kaya gitu mas 

Yang seperti itu emang harusnya sih kan tips itu harus jelas kegunan seperti apa. Kalau tipsnya 

umpamanya salah malah makin ngerusak ya ga mungkinlah, kan yang kasih tips itu dari bengkel, 

bukan dari orang yang ga tau mesin. Tips itu kadang dikasih gamabr juga biar kita yang baca itu lebih 

jelas ga cuman dengan tulisan aja. tapi ya kadang – kadang aku ya masih ga ngerti juga walaupun 

udah dikasih gambar. 

 Pernah ga mas mempraktekin tips dari situ? 

Dulu sih pernah pas aku mau ganti ban motor. kan sering gini tukan tambal ban motor itu pas ganti 

velg ga pakai karet. Kalau ga pakai karet itu resikonya banya jadi lecet – lecet. Ya pas disini ini kita 

perlu persiapan karet. Buatnya sih gampang dan harus dibawa terus dimotor. Jadi umpamanya banya 

bocor dan suruh bongkar – bongkar ban itu pake karet itu aja. jadinya velgnya aman. 

 Selain dari otoplus mas, dapat info dan tips darimana? 

Tipsnya selain itu aku dapat dari temen juga, tanya – tanya ke bengkel, internet, ya kadang kalau kita 

ke bengkel kita lihat – lihat itu bisa aja jadi ngerti. 
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 Informasi apa yang didapat dari baca tabloid itu? 

Banyak  bangetlah, yang jelas itu tentang otomotif kan isi dari otoplus itu bahas tentang otomotif 

jadinya aku dapet info kaya tips atau info dari sana. Karena isinya juga banyak yang kaya gitu nah ini 

kan juga nambah pengetahuan juga kan 

 Yang kaya tips atau info di otomplus itu gimana?Pernah ga kaya meraktekin itu, atau dicoba 

sendiri gitu? 

Kalau mencoba itu kan tergantung juga. Misalnya motor ga rusak itu kan buat apa dibongkar bongkar 

kan ini malah jadi kaya orang yang ga jelas atau kurang kerjaan aja donk. Jadinya kalau mau coba itu 

juga terngantung kitanya juga 

 Nah sekarang ada ga contohnya yang pernah dicoba itu? 

Ya pernah kaya ini sih pemilihan ban tapak lebar ini. Aku sebelumnya juga baca – baca juga kaya pa 

keuntungan pake ban kaya gini. Trus milih yang bagus gimana dan ya ini hasilnya aku praktekin ini 

jadi kan kaya gini bisa jadi panduan buat gimana kita jalanya di dalam otomotif itu. Kalau ga tau juga 

bisa jadi pemborosan. 

 Menurutmu gimana sih isinya dari tips itu? 

Jelas yang kaya gitu berguna bagi pembacanya, jadi kita itu tahu kaya apa tips dan info otomotif dari 

OtoPlus. Tinggal gimana aja kita nyikapinya. Apa kita bakal melakukan itu apa ga. Ya kaya tadi kan ga 

mungkin semua dicoba kalau motor kita aja ga bermasalah 

 Berarti ini tergantung kita juga kalau kaya gitu. Info dari mana aja yang diketahui tentang 

otomotif itu? 

Ya itu bentuk gampangnya. Selain itu kan juga masih ada lagi dan banyak kalau dijelasin juga malah 

bingung juga. 

 Seperti itu, Selain itu info dan tips dapat dari mana aja biasanya? 

Kalau aku sih gampang ya, ga khususin buat pada satu sumber aja. Apa aja boleh, kan juga ga 

masalah. Kaya dari internet yang praktis dan gampang tinggal cari ketemu banyak info, kalau pengen 

lagi kita juga bisa tanya dengan orang yang tahu tentang motor juga bisa kasih info kepada kita. Dari 

otoplus yang tadi dah dijelasin. Semua aja bisa 

 Selama ini gampang ga kaya info yang didapat itu? 

Ya gampang – gampang sulit. Kalau aku tahu ya gampang. Kalau sulit ya ga bisa nerapi kan tinggal kita 

praktekin bawa bengkel juga, kadang juga masalah alat kaya alah injeksi itu pake elektronik, kalau 

kita ga punya jelas ga bisa juga mbetulin motornya 

 Kaya gitu ya, kalau seperti apa sih trend sekarang itu? 

Trendnya itu udah banyak sekali, kan tiap motor jelas punya trend sendiri – sendiri tinggal gimana 

kita praktekinya. Kan ini tergantung ke kita juga apa kita suka dengan itu apa ga. Kaya mio yang pake 



ring 17 itu mugkin aja ada juga orang yang ga suka. Tapi ada juga yang suka jadi dia modifikasi model 

itu. Ini soalnya kembali ke orang juga 

 Kalau menurut mas sendiri. Trend yang paling lucu itu apa mas? 

Hehehe. Kalau lucu itu pa ya? Ya mungkin ini kali ya model ceper. Dulu ada yang gitu sampai pake 

box dari kotak kayu. Trus juga pake bendera. Ya terserah lah orang kan beda – beda dulu temenku 

ada yang kaya gitu soalnya jadinya 

 Dulu modifikasi motor ini dapet info dari mana? 

Ya aku ini modelnya touring jadi gampang. Banyak sumber kaya internet atau dari otoplus juga bisa. 

Kalau kita lebih enaknya itu tau sendiri seperti apa jadi kita gampang nentuin modifikasinya 

 Bagaimana proses modifikasinya? 

Pertama itu harus ada motornya dulu. Trus juga ada yang lain kaya tujuan itu buat apa, kalau ganti – 

ganti tu bakanlan boros kan. Jadi beli barang yang kita itu sebenernya ga perlu. Kalau jaya gini itu kita 

yang dirugiin karena pemborosan. Ni aja aku pake HID soalnya pas dipakai touring itu terang dan lagi 

musim kaya gini 

 Ada ga kaya kesulitan yang timbul? 

Prosesnya ya bisa aja sih ga ada yang dimasalahin. Paling cuman ini kay dudukan box aja. Dulu yang 

ga pas trus ya ini perlu dibubut biar lebih besar biar bautnya itu bisa masuk. Kalau ga bisa masuk kan 

ga kuat ini buat nyangga 

 Habisnya berapa buat kaya gini itu mas? 

Pastinya ga jelas. La aku ga ngitung. Paling sekitar 3 jutaan ya.  Itu cuman kasarnya aja sih belum tau 

dah pastinya berapa. Harusnya aku itung juga sih. Tapi yaudahlah 

 Pandangan orang tua gimana tuh? 

Ga apa – apa. Asalkan bisa kita tanggung jawabnya. Kaya kita juga rawat motor ini kalau kotor juga 

dicuci sampai bersih gitu aja sih. Ga da yang lain 

 Bagaimana menurutmu motor yang telah dimodifikasi itu? Kan sekarang banyak tih orang 

yang modifikasi 

Ya soal itu aku sih ga apa – apa. Kalau dari aku kaya gimana ya. Pokoknya jelas keliatan baguslah kan 

sesuai dengan apa yang kita modifikasinya. Motorku ini bagus bagi aku tapi orang lain bisa aja beda 

ga kaya aku 

 Kalau mas sendiri itu seneng balapan otomotif ga? 

Masalah suka itu ya ga, benci kaya gitu ga juga. Jadine ya biasa aja ga ngoyo kaya gitu sih akunya 

 Kalau balapan itu gimana di indonesia? menurut mas sendiri  

Ya balapan itu bagus – bagus aja. Aku liatnya itu kaya cabang olahraga yang dipertandingkan asal ya 

kita sportif aja. Kan kadang gitu ada yang ga terima jika timnya itu kalah terus juga dipakai ajang judi  

 Kok bisa gitu mas? Pernah nonton ga kaya gitu? 



Ya soal itu dah biasa. Aku sendiri pernah nonton sih, jadinya tau kaya gitu. Tapi sekarang nonton ya 

malaslah kan udah bosen trus juga ga bagus – bagus amat. Belum lagi bayarnya 15 ribu ada juga 

resiko kaya ada yang berantem kala kalah. 

 Selama ini perkembangan balapan itu gimana? 

Ya aku sih ga tau ya. Kalau aku liat sama aja ga ada bedanya. Paling ya itu – itu aja, ga ada yang baru 

sih 

 Informasi balapan itu dapatnya dari mana aja? 

Soal balapan jelas aku taunya dah dari baca otoplus itu sih. Kalau kaya lainya itu aku ga pernah cari. 

La aku sendiri ya ga begitu seneng juga 

 Ada yang misalnya ide terhadap balapan itu sendir? 

Apa ya paling itu sih bagi penontonya itu harus sportif aja. Kadang ini penonton juga ga bisa diatur 

kalau pas nonton. Pengennya dibagian depan sendiri trus yang belakang dorong – dorong kan ini bisa 

bahaya kalau tabrakan jangan salahin juga pembalapnya. Kan mereka juga balapan 

 Safety riding itu tau ga mas? Kaya lagi berkendar di jalan ato lagi pergi jalan – jalan gitu 

Ya tau lah ini kan masalah keselamatan dalam berkendara itu sih. Kan juga udah dijelasin juga kalau 

ini itu adalah bagian safety riding kaya pake helm itu 

 Ya gitu sih, Menurutmu gimana itu safety riding itu? 

Ya penting cuman kitanya aja yang kurang merhatiin aja. Jadinya kaya nyepeliin itu. Tapi kita ini juga 

pada tau. 

 Kalau mas sendiri gimana tertib ga? 

Ya jelas ga selalu, hehehe. Kalau tertib terus ya repot. Ya asal aku aja tau diri gitu aja. Kalau kalau 

pengen tertib terus juga salah kan kita ini bakalan repot kalau gitu. Masak belu obat di warung harus 

pake helm , eh malah udah belanja helmnya ilang ya ini kita yang jadi rugi juga kan. Soal itu  

 Di YVCI-Sa hukumanya itu kaya gimana? 

Dasar hukumnya adalah undang – undang dasara to ya. Hehehe ya wajib tapi ya pas kumpulan aja. 

Kalau misal ga terserah kita. Mau ga atau iya juga ga masalah kan diluar itu bukan pas kita kumpulan.  

 Dalam YVCI-Sa itu kira – kira apa masih mempertahanin aturan ini ga? 

Wah yang ini jelas, semuanya juga tinggal kita itu bagaimana. Tapi kita juga ga selalu kalau kita maen 

keluar ga. 
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 Mas safety riding itu kaya gimana sih mas? 

Safety riding itu seperti ini, dalam modifikasi motor itu kita itu jangan melupakan unsur kenyamanan 

dan keselamatan. Yang kenyamanan itu kaya slebor di depan dan belakang. Misalnya kalau pas hujan 

itu dicopot bakal nyiprat – nyiprat kemana – mana. Kalau keselamatan kan juga pada tahu kaya 

lampu, kalau malam hari ga nyalain lampu ya bisa berakibat kecelakaan sih. 

 Kok tau soal kaya gitu dari mana mas? 

Safety riding itu aku taunya ya dari sosialisasi dari polisi, baca – baca motorplus juga bisa nambah 

pengetahuan safety riding, saling sharing dengan temen. Info – info dari internet. 

 Safety riding yang dari otoplus itu seperti apa bentuknya? 

Bentuknya aku rasa itu kaya anjuran aja sih jul, malah yang seperti ini kan sulit orang yang nerapinya. 

Kaya yang di kota besar kaya surabaya sepeda motor harus ada di lajur kiri. Masalahnya kadang 

misalnya kita ini di kejar waktu, ya kita nyalipnya kaya balapan, mepet kiri kadang mepet kanan, 

ambil jalur kendaraan lain juga. Yang seperti itu kan orang – orang pada tahu, tapi pas kalau keadaan 

buru – buru itu lupa semua. 

 Safety riding itu juga mencakup di jalan juga ya mas, ga cuman di motor ya mas?  

Ya seperti itu sih jul, yang soal motor itu mencakup dari kelengkapan motornya. Yang kaya rem, 

lampu, klakson. Kalau perilaku itu ya seperti tadi soal etika kita di jalan. Yang soal ini itu kan 

tergantung orangnya. Belum tentu juga yang tua itu naek motornya tertib, malah kadang kaya 

balapan di jalan. 

 Kalau motor mas riyadi sendiri gimana kalau di jalan sering safety riding dan taat dengan lalu 

lintas ga? Hayo ngaku mas. 

Ya kalau aku ya jujur belum bisalah safety riding banget soalnya aku juga sering kaya misalnya 

ngelanggar lampu merah. Lampunya udah kuning tapi langsung terobos. Yang paling sering itu sih, Ya 

kan kepepet jul, jadi ya wajarlah, kan cuman dikit kok. Tapi kalau ga buru – buru ya tertib kok. Kadang 

juga ga pake helm kalau keluar cuman sebentar 

 Kalau helm gimana mas? Apa ya kalau naek motor selalu pake helm terus.  

Kalau soal ini ya ga selalu jul, kan misalnya aku cuman pergi deket – deket ya ga pake helm to. Kalau 

perginya sampai salatiga aku ya pake helmlah. Pas aku kalau touring atau kumpulan aku selalau pakai 

helm kok. Kan kalau ga pake kan berarti ngelanggar aturan dari YVCI-Sa itu. 

 La misalnya kalau ga pake helm gitu ketahuan seksi lutfi yang seksi tatibnya gimana mas? 

Ya ketahuan gimana dulu, kalau misalnya aku pas bukan kumpulan, touring, ya yang kegiatan YVCI-Sa 

itu ya ga papa. La kalau aku dulu maen kesana ke bengkelnya ga pakai helm ya ga apa – apa. Kan 



aturan di YVCI-Sa seperti itu, semua anggota harus safety riding selama di dalam YVCI-Sa. Ya aku 

tahulah aturanya, jadi misalnya pas kumpulan aku ya pake helm, pokoknya tertiblah.  

 Kalau motornya sendiri gimana mas? Tertib dan safety riding ga nih? 

Kalau soal iya tahulah, bisa dilihat sendiri. wah sekarang malah kaya polisi aja. ya dilihat juga pas 

safety riding. 

 Iya mas riyadi. Motornya udah safety riding jadi ga ditilang. mengapa kok modifnya safety 

riding? 

Ya ini soalnya kan motor ini juga dipakai harian, kalau modifinya ngilangin unsur safety riding kan 

jadinya ga nyaman buat dijalan. Kan ntar bisa kena operasi lalu lintas. Selain itu juga aku safety riding 

kan harus ikut aturan di YVCI-Sa. Kalau ga safety riding kan ga bisa gabung disana. 

 Dalam modifikasi kaya gini, ini ikutnya model apa? Namanya apa? 

Ini sih model touring dengan ada aksesoris box, stangnya yang kaya gini, kalau stang vixion biasa kan 

model nya ga kaya gini. Kaya gini enaknya pas dipakai di luar kota an jarak jauh ga capek di 

pundaknya. Kaya gini aja sih, yang lain ya ga ada yang dirubah. Soalnya yang lain, ya udah cukup lah. 

ya paling habis lebaran pengen aku cat lagi, soalnya ada yang lecet – lecet di body – bodynya. 

 Mengapa mas, kok modifikasi seperti ini sih? apa sih alasanya? 

Modif seperti ini soalnya kan simple juga, ga terlalu banyak bagian yang dirubah sih. soale kalau kalau 

semakin banyak bagian yang dimodifikasi itu jelas duitnya jul. kan beda modifikasi yang secara total 

dengan sedikit –sedikit. Yang total kan duitnya habisnya banyak, kalau yang ini ya ga terlalu. Yang 

penting kalau dipakai itu enaklah, kan ini motor sering dipakai touring dan maen – maen. 

 Model seperti ini sebenarnya jadi trend atau ga sih mas? 

Kalau trend di vixion itu ya sama aja sih, kan kaya trend itu kan beda – beda ya yang disetiap motor 

itu. kalau seperti punya ku ini sih sebenarnya trend udah lama, tapi ya banyak yang suka jadinya ya 

trend model touring itu ga pernah ganti. Trend yang lain buat vixion kaya model sport, model minor 

fighter, model super moto juga cocok juga. 

 Mengapa ya mas kok trend seperti model sport, model minor fighter itu terus – terusan ada? 

Yang kaya gitu akan karena orang – orang itu suka dengan model kaya gitu. juga kalau model itu 

dipakai buat motor vixion juga pantes, karena yang buat pantes itu kan yang bikin gampang dimodif 

itu kan ada deltabox ini. Di motor lain kan ga pake rangka model kaya gini, enaknya vixion kan itu 

gampang dimodif soale rangkanya delatabox, beda dengan lainya yang ga ada deltabox.  

 menurut mas motor yang masih standart dengan motor yang udah dimodifikasi itu gimana? 

Ya lihat dulu modifikasinya kaya apa dulu, kalau modifikasinya sesuai dan bentuknya itu cocok 

dengan model motornya ya mesti bakal bagus dibanding yang standart. Misalnya orang ada yang 

airbrush model kaya grafis gitu ya bisa bikin jelek motornya.  

 Mengapa bisa modifikasi tapi malah jadi jelek di motornya? Bukan jadi bagus lho. Kan 

biasanya orang – orang pengen motornya bagus 



Iya emang orang kaya gitu, mesti pas modifikasi motor itu pengennya tambah bagus. Tapi kadang 

orang itu salah dengan konsep motornya. Jadinya ya gitu, malah jadi jelek, norak. Kaya vixion ini 

mending model biasa aja. kalau kaya motor bebek ya masih bisalah maen airbrush soalnya bodynya 

itu cukup lebarlah. 

 Mas misalnya ni motor diliput dimasukin di otoplus itu gimana mas? Mau atau ga mas? 

Kalau motor kaya gini apa ya bisa ditampilin disitu, kalau pengen masuk situ harusnya modifikasinya 

kan bagus, lha kalau punyaku ini kan masih biasa. Harus dimodif lagi biar bisa masuk sana. Kalau ga 

dimodif lagi ya ga bakal bisa masuk lah. 

 la mengapa mas kok kayaknya ga begitu niat – niat banget dimasukin kesitu? 

Ya bukan gitu jul, aku sih sante, masuk ya syukur, kalau ga masuk ya biasa aja. yang penting itu 

modifikasi motornya gimana. la sekarang ya percuma, orang utang duit buat modifikasi motor, 

motornya udah keren udah masuk otoplus eh habis i tu kok motonya malah ditarik leasing kan ya lucu 

kalau kaya gitu. mendingan dikit – dikit aja, masalah masuk atau ga itu ga pentinglah. 

 Mas, misalnya ada bagian motornya yang rusak itu gimana mas? 

Ya dibetulin to, rusaknya kaya apa dulu. Kaya ini kan tangkinya agak peyok kalau seperti ini harus 

dibengkel. aku ya ga bisa betulinya, yang kaya gini harus dikenteng. kalau rusak kaya motornya lecet 

biasa, itu gampang. Bisa dibetulin sendiri, tinggal dicompound kan bisa ilang. Kalau aku ya selama 

bisa dibetulin sendiri ya dibetulin sendiri jangan dimasukin bengkel. Kalau masuk bengkel kalau 

emang rusaknya parah harus, dibetulin dengan orang yang ngerti.  

 Kok ngerti to mas, kaya gitu, taunya dari mana? Apa dulu kursus atau gimana. 

Ya ga perlu kursus. Kalau soal gitu kan bisa tanya temen, cari di internet, baca di motorplus. Tinggal 

kalau rusaknya apa dicari dulu mana yang rusak, kalau kita ga isa ya serahkan bengkel. Ya kita ini 

perlulah coba – coba kaya betulin sendiri, kalau ga pernah ya bakal bisa betulin yang rusak. 

 Dulu mas riyadi mengapa kok coba meraktekin kaya gitu? 

Ya soalnya ya pas kebetulan aki motorku pas mati, ya udah kan lumayan bisa dibuat percobaan. 

Hasilnya ya emang bisa sih, kan misalnya kita pas ga ada duit kan ya lumayan, ga perlu beli aki. Yang 

buat penasaran ni, kalau dicoba di mobil kira – kira bisa ga ya, kalau bisa kan lumayan, kan sekarang 

aki mobil ya mahal ktimbang aki motor. 

 Iya bener sih mas, kalau yang lain ada ga mas yang pernah diprakekin tipsnya? 

Kalau yang lain apa ya, ya ini sih setahuku kaya pemasangan tromol ninja, kadang orang itu sering 

salah sih, kalau salah itu resikonya bisa pecah di bagian sumbunya. Kan posisi lakernya kadang ga pas. 

Kalau di motormu ini udah pas, cuman pas disini kurang oli. Ini tromol ninjamu barang kok awet , 

biasanya bagian sini mesti udah pecah? 

 Ya aku ga tau mas, Di YVCI-Sa itu kan ada seksi tatib, fungsinya apa itu mas? 



Soal seksi tatib ya jelas, tugasnya cuman nertibin anggota agar patuh dengan aturan di YVCI-Sa. kan 

jelas to, dari namanya juga udah keliatan, seksi tatib ya bagian ketertiban, seksi touring ya bagianya 

touring, 

 Kalau menurut mas riyadi sendiri gimana? seksi tatibnya di YVCI-Sa jalan ga 

Kalau aku lihat ya udah bagus, anak – anak ya pada tertib semua, motornya udah safety riding. 

Misalnya ada yang ga tertib juga saling ngingetin, jadi ya ga harus dari seksi tatibnya sendiri buat 

ngingetin. Kalau seperti ini kan juga enak, kita juga bisa akrab dengan lainya, juga ga ada kesenjangan 

juga. 

 Mas sampean seneng nonton balapan kaya road race, drag, dll ga? 

Ya ga begitu suka sih, tapi misalnya ada tontonan kaya gitu gratis aku ya nonton ah. Lumayan tho kan 

hiburan gratis. 

 Selama ini ngikutin ga balapan kaya gitu itu? 

Ga, kan aku ya kurang begitu suka 

 La mengapa mas kok ga begitu suka? 

Ga tau napa ya, ya itu sih kan kaya gitu kan ya selera. Ada yang suka mesti ya ada juga orang yang ga 

suka. Aku malah lebih seneng touringlah kalau disuruh milih balapan kaya gitu atau touring 

 Di otoplus ada liputan kaya event balapan, drag, road race. Kalau menurut mas riyadi 

gimana? 

Paling yang tak baca aja. Kan diberitakan gitu kaya berita – berita lainya. Maksudnya biar yang baca 

itu tahu hasil balapannya gimana. yang menang sapa. 

 Oh jadi cuman gitu ya. Lha kalau mas riyadi gimana dengan balapan – balapan itu? 

Ya kalau aku sih ya baguslah, ketimbang mereka itu pada balapan di jalan. Kan malah enak jadi 

pembalap beneran, kalau menang ya dapat bayaran. Lah ketimbang pada naek motor ugal – ugalan 

di jalan malah kaya pembalap gila. 

 Ga mas. Aku tanya dulu kenalnya seperti apa sih? 

Biasa aja sih, misalnya kaya ya saling ngobrol – ngobrol gitu akhirnya kenal sendiri, malah lama – 

lama jadi akrab, bisa juga pas kemarin jambore nasional kenarin itu kan ya juga bisa nambah temen – 

dari YVCI chapter lain.  

 Kalau misalnya lewat otoplus itu gimana? kan sering ada profil komunitas itu? 

Yang kaya gitu sih aku belum pernah sih buat ya kaya sms gitu. soalnya ya mau buat apa, misalnya 

kenal ya ga apa – apa. Tapi kan setidaknya harus paling ga ketemu buat ya silaturahmi. 

 Lha emang kendalanya gimana mas? 

Ya gini jul, misalnya soal silaturahmi kesana itu kan dalam kelompok YVCI-Sa bukan atas nama aku 

sendiri lho. Lha kan kadang kita kendalanya misalnya di waktu. Kan ya ga mungkin kita ini touring pas 

di hari selasa atau rabu. Pada punya kesibukan sendiri – sediri. Ada yang kerja, kuliah, trus juga kan 

ya ga mungkin masak akhir pekan buat touring terus buat silaturhami dengan mereka.  



 Oh seperti itu ya, tak kira kendala kaya membatasi tehadap komunitasnya? 

Ya ga gitu. kita ga kendalanya seperti itu tadi, hanya persoalan waktu aja sih. kita pas ada acara kaya 

ulang tahun juga ngundang dari komunitas motor lain se – Salatiga. Ya begitu juga sebaliknya kita 

juga sering diundang. Hubungan kita ya baik – baik, saling nyapa kalau pas rolling. 

 Kalau mas Riyadi bacanya otoplus, dulu awalnya seperti apa? 

Kalau tau otoplus itu dah lama, tapi jaman segitu aku belum sempat buat keinginan modifikasi motor. 

Baru pas punya Vixion ini kan mesinnya injeksi dulu aku beli otoplus. Itu pengen tau aja tentang 

perawatan motor injeksi paling sekitar 2009, waktu itu ada pembahasan motor injeksi, Dari situ mulai 

beli otoplus tapi ga langganan sih. 

 Kalau yang lain gimana? 

Lainya motorplus juga pernah, tapi kalau aku sih milihnya ke Otoplus soalnya kalau juga sama – sama 

beli MotorPlus juga kendala di uangnya. Isinya juga sama tentang motor, kalau di otoplus banyak ke 

arah modifikasi, kalau motorplus cenderung ke mesin. 

 Menurut mas Riyadi sendiri otoplus itu seperti apa? 

Kalau aku sih bagus isinya terutama bagian info dan tips, juga ga terlalu banyak iklan sih. kalau soal 

berita oprek mesin emang banyak ketimbang motorplus. tergantung butuhnya aja kalau pengen 

tentang modifikasi ke otoplus. 
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 Mas riyadi ni motornya itu dimodifikasi kaya gimana? 

Aku modifikasinya model pake touring. Biasa aja sih ga kaya lutfi yang sampai banyak yang dirubah. 

Yang penting bisa enak dipakai kalau sampai ga enak dipakai malah aku sendiri yang jadi repot kalau 

dipakai di jalan 

 Dulu modifikasi kaya gini itu tau dari mana? 

Ngerti kaya gini ya dulu emang ngetrend aja. Trus banyak juga yang kaya gini. Di jalan banyak yang 

pake, di internet juga banyak yang membicarakan, trus di otoplus juga banyak beritanya. Dan dulu 

juga sempet dibuat itung – itungan buat modifikasi model touring. 

 Gimana proses modifikasinya mas? 

Dulunya aku memodifikasi sedikti –sedikit. Karena juga perlu direncanakan juga mau dibikin apa. T 

erus juga kita harus merhitungkan kaya gimana arah modifikasinya kan bisa dibuat touring juga 

dibuat yang lainya juga. Dalam hal ini perlu biaya juga, kalau misal kita itung kasarnya aja habis 5 juta. 

Tapi bisa aja lebih 

 Berapa biaya modifikasi gini itu? 

Kalau totalnya aku ga ngitung pastinya, soalnya emang keluar dikit – dikit. Kalau sekitar 5 juta 

segitulah. Tapi emang ga kerasa soalnya modifikasinya dikit – dikit. 



 Kendala apa aja mas selama proses modifikasi ini? 

Kendala dalam modifikasi itu kalau aku laihat ga ada. Kan yang dimodifikasi ga terlalu banyak jadi ga 

begitu kesulitan. 

 Menurut mas sendiri motor yang dimodifikasi itu kaya gimana sih? Misalnya jikk dibandingin 

dengan yang masih standart 

Soal ini jelas yang enak adalah dibagian yang udah dimodifikasi. Misalnya kaya touring kalau dipakai 

mkelaur kota ya ga masalah dipakai ke dalam kota juga oke. Yang penting itu gitu, dari penampilan 

jelas lebih oke yang dimodifiakasi lebih gagah kan bentuknya. Ga kaya yang masih stadart yang biasa 

– biasa aja. 

 Dapat info otomotif itu dari mana aja mas? 

Kalau aku sendiri tau info itu udah dari banyak sumber. Kaya kita ini ngobrol – obrol bareng ini kan 

bisa nambah pengetahuan juga bisa saling share pengalaman. Bisa juga baca – baca dari internet itu 

juga banyak info, selain itu dari otoplus juga bisa. Tinggal kitanya aja aktif cari pengetahuan soal 

otomotif itu sendiri. 

 Menurut mas sendiri info yang disampaikan dari OtoPlus itu gimana sih? 

Kalau pendapatku soal infonya jelas bagus, kalau misal ga bagus tentunya udah berhenti baca itu dari 

dulu. Selama ini aku cukup terbantu dengan info yang disampaikan. Pastinya itu bisa nambah – 

nambah informasi juga bagi aku. Kalau gini aku ga malasah soal biaya buat beli kan semua itu juga 

harus ada kaya pengorbananya. Entah itu waktu atau biaya 

 Mas pernah ga kaya nerapin info dari otoplus itu? 

Yang itu pernah kaya ini sih simple sebenarnya, kan sering tuh tangki bensin di motor sering bocor. 

Nah bocornya itu biasanya cuman kecil – kecil. Biar ga kaya gitu maka kita itu kalau beli bensi 

harusnya dibanyakin jangan sampai tinggal setengah tangki. Nah dari sini itu bisa mulai karatan. Dikit 

– dikit akhire jadi keropos 

 Nah kalau gitu terus gimana? 

Ya kalau udah samapai gitu ya udah harus ditambal, tapi kadang kalau udah ditambal itu ya masih 

bocor lagi 

 Wah ribet ya kalau kaya gitu mas. Kan misal nambal itu ga sehari jadi. Kaya gimana sih info 

dari otoplus itu? 

Iya bener. Kalau kadang kita pas ga punya duit atau kita lagi sibuk ya berat. Kan kita harus korban 

waktu juga buat itu. Dari soal isi tipsnya ga masalah sih, malah enak jadinya. Bisa nambah informasi 

tentang otomotif yang kita butuhkan. 

 Jadi kaya gitu to mas, la sekarang ini gimana Mas riyadi tau safety riding ga yang bener itu 

kaya gimana? 



Jujur aja sih ya ga selalu lah safety riding safety ridingan. Kaya aku pergi sebentar ke dekat – dekat ya 

ga. Tapi kalau jauh kaya touring atau kemana gitu ya pake safety riding dong. Kan udah jelas ini 

aturan YVCI-Sa dan juga kalau ngelanggar juga bisa ditilang juga. 

 Seperti apa kok tidak selalu safety riding itu? 

Ya gampang aja. Ga amau repot aja. Kan misalnya cuman kelaur sebentar di depan gak masak ya 

harus pake helm dan komplit semua. Malah repot ini, skalian aja beli pulsanya sampai semarang 

sekalian biar sekalian jauh juga kan. 

 Hahaha. Ya gapapa mas. Kan sekali – kali. Gimana safety riding yang ada di indonesia kaya 

salatiga ini? 

Sekali – kali aku yang tombok. Beli pulsa 10 ribu isi bensinya 20 ribu. Safety riding di sini ya sama aja. 

Ga selalu kita tertib, kalau deket ya sama aja pada ga mau pake helm. Yang penting asal ngacir aja 

biar praktis. 

 Di YVCI-Sa gimana safety ridingnya? 

Ya sama aja kaya tadi kalau pas kumpulan aja tertib, kalau diluar itu ya sama aja. Tapi ini kan yang 

sulit itu kaya penerapanya aja. Orang itu dah tau aturan yang bener kaya gimana tapi kan yang 

penting itu gimana pelaksanaanya. Ini kan di YVCI-Sa udah aturan juga, trus misal ga safety riding 

juga malu dengan komunitas motor lain 

 Peran polisi dalam safety riding itu kaya gimana? 

Jadi kaya gitu ya. Peran polisi dulu pernah kasih sosialisasi tapi ya dah lama dan percuma. Lah kadang 

polisi itu ya sama aja. 

 Sama aja kaya gimana maskutnya? 

Ya kaya kita gini, apa ya polisi itu misal naik motor gitu selalu naik helm. Kan ya ga. Kalau misal diliat 

undang – undang aja kan jelas bagi semua pengendara dan juga dimanapun tempatnya asal masih 

indonesia wajib pake helm misalnya gitu. Kan diliat aja kenyataanya kan jelas beda dengan aturannya 

itu. 

 Ya mungkin gitu juga mas, Selama ini mas riyadi sering nonton atau ga kaya kegiatan balapan 

itu? 

Kalau aku dulu pernah nonton kaya drag race gitu tapi ya cuman diajak temen sih. Sekarang kalau 

kaya gitu aku juga ga pernah nonton sih 

 Kok bisa gitu mas? 

Kalau kaya balapan gitu ga minat ya, kalau sepakbola itu aku seneng nonton liga inggris atau spanyol 

kan lebih rame daripada balapan itu 

 Yang soal itu ya beda mas. Ini kan balapan lho? 

Iya kan balapan mesti panas – panas. Belum lagi bayar ntar kalau apes ya malah kecopetan. Temenku 

aja dulu ada yang kena. Nonton balapan cuman 10 rb. Tapi dompet ilang jadinya rugi 100ribuan. 

Kacau banget to kalau gini. 



 Iya mas. Namanya juga di tempat terbuka. Kalau pengen adem ya dibank. Berarti gara – gara 

itu jadi tobat mas? 

Ya ga jane, tpai ya gimana lagi ya lha emang udah ga minat dengan itu ya ga bisa juga kan dipaksaain 

nonton. Malah boros duit kalau gitu 

 Bagi mas riyadi sendiri menilai kegiatan balapan di indonesia itu kaya gimana sih 

pendapatnya? 

Kalau aku liat sih bagus – bagus ajalah. Ketimbang itu sih anak – anak alay balapan liar. Tapi kalau itu 

pada balapan resmi apa ya mau. Soalnya kan jelas aturannya itu banyak ga kaya balapan liar asal ada 

duit dan yang mau langsung balapan. Kalau kaya gini jelas lama kan balapanya itu ga cuman 1 tempat 

tapi tempat lainya juga 

 Apa yang diperlukan bagi kegiatan itu? 

Yang jelas itu kaya dukungan seperti mungkin dibuatin sirkuit atau dibuatin event bagi pelajar tapi 

ntar kalau gini malah pada ga niat sekolah. Malah pada doyan bolos buat balapan. Gini itu yang jadi 

serba salah. 
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 Dulu terbentuknya YVCI-Sa gimana? 

Terbentuknya dulu aku dengan Lutfi ingin membuat komunitas motor vixion. Karena dulu motor 

vixion masih baru. Belum ada niatan gabung YVCI, pas itu namanya juga VIXCSA. Suatu hari ada YVCI -

Semarang yang berkunjung dan ngajak gabung ke YVCI. Setelah itu rapat dengan anggota jadinya kita 

daftarin ke YVCI pusat. Jadi VIXSA berubah jadi YVCI-Sa yang bergabung dengan YVCI. Pas oktober 

kita mulai deklasrasikan terbentuknya YVCI-Sa. 

 Dulu awalnya sampai bisa besar seperti ini gimana? 

Pastinya awal itu juga masih sedikit, awalnya aku ketemu Lutfi nyebar lewat mulut ke mulut akhirnya 

banyak yang gabung jadi seperti ini. Kita juga ga pernah pake brosur atau apa. Komunitas motor itu 

sedikit banyak ga masalah. Yang penting itu dalam bergabung mengutamakan kekeluargaan. Banyak 

yang pake vixion belum tentu gabung YVCI-Sa. ikut komunitas motor karena pilihan, bukan paksaan. 

 Peranmu sendiri dalam YVCI-Sa kaya gimana? 

Aku yang ngatur hubungan dengan YVCI luar, misalnya seperti ada jambore aku yang koordinasi 

dengan chapter lain. Ya bisa dibilang perwakilanya dari YVCI-Sa, dalam YVCI-Sa aku juga jadi 

penasehat, misalnya jika ada masalah atau gimana di YVCI-Sa. Selama ini baik – baik aja, paling kalau 

ada cuman salah paham dengan seseorang tapi ya ntar juga baikan 

 Ada kendala dalam pelaksanaan program di YVCI-Sa ga? 

Soal itu aku rasa ga karena ada teman – teman yang siap bantu. Dan kita rapatkan dulu agenda kita 

dengan teman – teman lainya. Aku ketua bukan langsung yang ngambil keputusan. Perlu masukan 

dari teman – teman di YVCI-Sa 

 Da, Kalau aturanya itu gimana di YVCI-Sa ini? 

Kalau soal aturan ya jelas sama, ada aturan pusat itu yang mengharuskan untuk dituruti seperti 

motor yang safety riding. Kalau soal waktu kumpulan itu relatif jadinya kadang tiap chapter itu bebas 

nentuin. Kalau di salatiga ini kumpulan setiap jumat malam dari jam 8. setiap bulan bayar bulanan 

10ribu. Pastinya kalau mau gabung YVCI-Sa itu harus motor vixion orangnya tinggal di salatiga 

sekitarnya. Harus mau ikut aturan seperti safety riding, ikut di kegiatan YVCI-Sa. Kalau misalnya ada 

yang ga setuju dengan aturan ini ya ga usah gabung aja. kan orangnya yang harus mengikuti aturan.  

 Dulu itu terbentuknya seksi tatib seperti apa? 

Kalau tatib itu gini jul, kan pas dibentuk itu dirapatkan dulu tentang struktur organisasinya. Nah 

awalnya itu kita pas penyusunan struktur organisasinya banyak dibantu YVCI-Semarang. Kan pas kita 

deklarasi itu YVCI-Semarang juga hadir sebagai saksi. Yang seksi tatib ini juga di chapter mana aja 



juga karena, tugasnya ya menertibkan anggota disini. Kan kalau ga ada seksi tatib anggotanya malah 

pada nyepeliin aturan di dalamnya. 

 Dulu awal tertarik dengan otomotif itu gimana? 

Jaman SMA udah tertarik di modifikasi motor, soalnya banyak temen – temen yang modifikasi motor, 

jadi awalnya ikut –ikutan pengen modifikasi motor 

 Setelah itu gimana? 

Aku cari info seputar motor dulu dari otoplus dan motorplus. biar kita jadi tahu seperti apa motor itu 

dimodifikasi seperti apa. Cara ngoprek mesin kaya gimana. Jaman dulu aku belum gitu ngerti 

internet. Pas mulai kuliah aja ngerti internet. 

 La mengapa kok milih otoplus ketimbang motorplus? 

Aku juga pernah baca motorplus, tapi aku dulu seringnya baca otoplus jadinya ya udah biasa. Sampai 

sekarang juga milih otoplus ketimbang motorplus. padahal isinya ya sama – sama tentang motor 

malah penerbitnya itu masih satu grup. 

 Menurutmu Otoplus itu seperti apa? 

Kalau aku rasa jelas sumber informasi yang bisa dipecaya dalam hal otomotif. Karena info dan tips 

yang dikasi juga pernah dipraktekan. Kalau kita mau kita juga bisa lakuin info dari  tabloid otoplus. 

Selain itu juga nambah – nambah pengetahuan. 

 Da, ni aku mau tanya safety riding itu seperti apa sih bentuknya? 

Safety riding itu ya dalam mengendarai motor mengutamakan keselamatan bukan kecepatan. Kalau 

mentingin kecepatan itu ya balapan to jul. kan ada yang bilang biar pelan asal selamat, tapi kalau di 

balapan ya ga gitu. kalau prinsip gitu balapan ya ga bakal pernah menang. Bakal ketinggalan terus. 

Tapi kalau jalanya pelan ya bakal lama sampainya sih.  

 Iya bener. La harusnya gimana? biar cepet asal selamat donk 

Iya kalau kaya gitu kan pengennya semua orang. Kalau pas di jalan itu cepat ya ga masalah. Tapi kita 

ini jangan lengah. Apalagi ngelamun apa ga konsen, yang kaya gini ini bakal bisa tabrakan. Di jalan 

kita harus jaga jarak, jangan terlalu mepet, kalau terlalu mepet bakal ga sempet di rem malah 

tabrakan dulu. 

 Untuk keselamatan itu apa yang perlu dipersiapkan biar kita selamat? 

Yang paling penting itu kita pas lagi dijalan harus konsetrasi dengan jalan. Jangan disambi dengan 

telpon atau sms, ini jelas bahaya. Kalau seperti itu mendingan berhenti dulu aja. trus pas di jalan 

jangan kita merasa jagoan sendiri. Kalau di jalan ini bukan arena balapan, jadi kita ya perlu merhatiin 

pengendara lain. Kalau yang seperti ini kadang kalau pas macet ya susah, la bakalan ga ada yang mau 

ngalah. 

 Kalau safety riding di otoplus atau motorplus itu seperti apa? 



safety riding disitu emang ada sih, kadang disertai gambar, tapi lucunya gambarnya itu malah gambar 

orang yang ga safety riding. Mungkin maksudnya biar dikasih tau contoh yang salah seperti apa, dan 

jangan ditiru. 

 Lha iya juga, aku juga tahu kalau orang yang safety riding banget itu ya ga ada. kaya kamu da, 

misalnya beli rokok di warung seberang sana apa ya kamu pake helm, sepatu, jaket, komplit 

gitu? 

Ya malah repot, malah ga jadi beli aku. Emangnya aku mau maen aja. 

 Iya bener to. Udah tak tebak, mesti ga bakal safety riding. 

Iya jelas. Aku ya kalau gitu ya ngertilah. Kalau aku udah aku jelasin kalau misalnya di YVCI -Sa itu kaya 

gitu juga. Selama kamu ikut di kegiatan seperti kumpulan atau touring harus safety riding. Tapi kalau 

ada yang kaya tadi itu cuman keluar sebentar ya jangan terlalu kaya bikin sulit sendiri.  

 Sip – sip. Misalnya kamu jawabnya selalu safety riding aku ya ga percaya. 

Iya polisi ya sama saja, kalau malah pakai komplit gitu ya ga bakal pengajian itu namanya dinas. kalau 

aku ya gitu aja, misalnya jul kamu kan ikut gabung YVCI-Sa punya motor vixion 2. yang satu kamu 

modifikasi ekstrem sampai ban motornya jadi 4 gitu ya ga apa – apa. Kan yang motor yang satu 

penting safety riding. Pas kumpulan yang penting pake safety riding.  

 Hooh.. la motormu ini dimodifikasi model apa da? 

Motorku ya model touring jul, ya biasa – biasa aja. yang penting safety riding kan. Paling ya tak 

modifikasi ini aku ganti tapak lebar banya. Ini box, tapi kalau anak – anak nyebutnya magic jar. Ya box 

ini bisa dibuat wadah perkakas dengan jas hujan.  

 Kalau modif kaya gini habisnya berapa to? Kok pada banyak yang model touring? 

Aslinya model touring itu murah, yang bikin mahal kan ini. Velg dan ban diganti model tapak lebar. 

Kalau pake yang standart ya murah, ga habis banyak. Kalau ini box magic jar murah. Aku beli 500 

ribu. Tapi kalau yang mahal ya ada sampai 5 juta. Yang kaya gitu bahanya dari kevlar ya lumrah kalau 

mahal. 

 La modifikasi kaya gini ini habisnya berapa?  

Ya kira – kira 5 jutaan. Soalnya aku seneng yang kaya gini, kan pas kalau tak pakai, kalau tak ceperin 

ya jelas ga pantes, motornya malah keliatan merunduk. Yang ini socknya tak biarin aja, soale kalau 

pas touring lewat jalan yang ga enak bikin pegel. 

 Modif habis uang segitu pake langsung apa sedikit – sedikit? 

modifinya ya dikit – dikit ga langsung kaya gini. Ga kuat duitnya, pelan – pelan kumpulin duit dikit - 

dikit 

 Kalau motormu gini safety riding apa ga? 

Ya safety riding to ya. Silahkan cek sendiri, mana ada yang kurang. Semuanya komplit, kalau ga 

komplit kan berarti ga safety riding. Dari dulu ka ya udah tau to kalau motorku ini safety riding, ga 

ada yang aku ganti 



 Mengapa kok kamu ini da, modif motornya safety riding 

Kalau ga safety riding ya ga enak ma anak – anak yang lain. Aku juga malu dengan chapter lainya. 

Misalnya aku touring ke YVCI chapter lain. Nah pas ini kan aku harus safety riding. Kalau ga safety 

riding malah bikin malu YVCI-Sa, trus bisa saja malah pas dijalan itu bisa ditilang polisi. 

 Kok kamu ini da, modif motornya safety riding, gimana ceritanya kok bisa seperti ini?  

Yang touring itu udah jelas safety riding. Kalau motor lainya kaya model ceper ban kecil – kecil itu ya 

ga pantes. Udah ga jamanya kaya gitu, kaya gitu emang pernah musim, tapi pas jaman Sma. Kalau 

touring ini dari jaman dulu sampai sekarang ini ya awet, ga ketinggalan jaman gitu kalau modifikasi 

seperti ini. 

 Kok bisa kaya gitu? mengapa banyak yang modifikasi model touring? 

Kalau model touring itu kan praktis, serba guna. Kalau model gini bebas tilang, jadinya banyak yang 

suka kaya gini ini. Kalau dipakai jarak jauh ya ga terlalu nyiksa badan. Kalau touring pake ceper dan 

ban kecil ya resikonya kecelakaan, sering ditangkap polisi juga. Kan anak – anak ya banyak yang modif 

model gini juga. 

 Kalau model lainya gimana selain touring ini? 

Kalau vixion ya kalau ga touring jatuhnya model sport, kalau minor fighter jarang. Soalnya duitnya 

kalau modifikasi kaya gitu ya banyak. Model sport ini ya sebenarnya ya praktis juga, tinggal pesen 

fairing tinggal pasang udah jadi. Tapi kalau aku sendiri kurang suka sih, lebih seneng model touring. 

Minor figter kaya punya Memet habis duit banyak 

 Oh kaya gitu to. Kalau sekarang ini gimana? yang lagi musim apa? 

Sekarang ini lagi musim lampu angel eyes, yang bundar – bundar itu lho. Yang ini masih mahal, belum 

banyak yang pake soalnya. Kalau banyak yang pake ntar jadinya murah sendiri. Ini persis kaya posh 

dulu. Pas lagi musim, harganya mahal ga ketulungan. Weh sekarang udah ga musim lagi aksesoris 

posh. 

 Kok tau tentang kaya gitu, ngertinya dari mana da? 

Aku tahunya dari ya dari otoplus juga lagi bahas itu. Soalnya mulai banyak yang modifikasi kaya gitu. 

rata – rata modifikasi lampu depanya diganti model angel eyes. Kaya gini aslinya kan model baut 

lampu mobil, jadinya pas dinyalain itu kaya bulet tapi ya terang kaya lampu halogen gitu. kalau di 

salatiga aku ya baru ya dari motor ninja 250 itu, tapi masih dikit, aku tonton dari depan kayaknya ya 

cuman bulet, tapi terang kaya lampu halogen.  

 Kalau yang seperti itu kira – kira bisa ga ya kaya diakalin pake cara lainya? 

Kalau diakalin sampai sama persis ya ga bisa. Tapi misalnya dibikin dari lampu led ya bisa tapi 

hasilnya ga sebagus angel eyes yang asli. Lampu led kan keliatan ada susunan bundernya itu ga bisa 

rata banget. Lampu angel eyes kan modelnya itu kaya lampu mobil bmw itu. Trus ya itu ga bakal bisa 

terang kaya model angel eyes, terangnya ya biasa - biasa, kaya lampu led biasa. Kalau gini mau ga 

mau harus beli angel eyes itu. 



 Kaya gitu ya. Tau dari mana kalau lampu led bisa dipakai seperti itu? 

Ya aku taunya dari otoplus edisi bulan kemarin, anak YVCI semarang yang udah coba bikin gitu. aku 

liat ya dari jauh keliatan bagus, tapi ya emang bener, kalau cuman buletnya itu emang bisa tapi kalau 

nyalanya itu yang sulit. kalau ada trend kaya model gitu orang indonesia kreatif –kreatif, pake model 

led ya bisa. Tapi kaya gitu jadinya. 

 Ya kalau gitu ya emanglah. Lha lampunya aja beda kok. Kalau tips info dari otoplus itu seperti 

apa? 

Yang disampaikan itu sebenarnya cuman simple aja, ga terlalu repot. Ini yang kadang orang itu ga tau 

hal yang sederhana. Kan ini penting buat nambah pengetahuan, sekarang kan ya masak anak motor 

kok ga tau seputar mesin. Cara betulin itu gimana, betulin yang biasa – biasa aja ga usah yang repot – 

repot misalnya ganti busi, tau ganti aki. Bersihin karbu. 

 di otoplus ada profil komunitas motor, pernah ga kaya berinteraksi dengan komunitas motor 

itu? 

Sampai saat ini belum pernah sih jul, bukanya kita ini ga mau bergaul, tapi gini kalau misalnya aku 

sms. Nah harusnya kan ada kelanjutanya, kaya misalnya YVCI-Sa pergi touring kesana, atau sana yang 

nyambagi ke sini. Kalau pengen kenal dengan sana ya ayo, harus total ga cuman sms aja.  

 Selama ini gimana da? 

Kalau sekarang ini kebanyakan kita ini touring / silaturahmi ke YVCI chapter lain. Karena kita bagian 

komunitas YVCI. Kalau komunitas yang di tabloid Oto Plus dan Motor Plus ga ada yang bagian dari 

YVCI. 

 Kalau YVCI-Sa pernah ga? Kaya gitu. masuk di motorplus atau otoplus? 

Kalau kita belum pernah sih kaya gitu. 

 Mengapa kok belum pernah masuk ke tabloid itu da? 

Aku rasa ya ga perlu lah, kita udah seperti ini aja. kalau pengen tau tentang YVCI chapter lain kita bisa 

lewat fb. Kan disitu ada juga yvc dari chapter lainya. Aku itu yang penting anggotanya itu kompak dan 

kekeluargaannya terjaga. Sekarang kalau jumlah anggotanya banyak tapi ga kompak ya sama saja. 

Kalau seperti itu bisa cepet bubar. 

 Ada ga, anggota YVCI-Sa yang motornya tampil di tabloid Otomotif itu da? 

Selama ini memang belum pernah ada yang tampil tabloid sih, kalau ada anggota YVCI -Sa yang 

nampilin disitu ga apa – apa. Karena emang tidak aturanya, semua dikembaliikan pada anggota 

masing – masing. Yang mau nampilin ya silahkan, tidak nampilin juga ga ada paksaan 

 Motormu ini kan udah dimodifikasi, nah misalnya da, dimasukin ke otoplus di gimana? 

Kalau aku sih ya ga apa – apa. Tapi ya harus dimodifikasi lagi biar bisa masuk disana. Kalau seperti ini 

masih kurang jul. modifikasi kalau tanggung – tanggung ya ga bisa masuk, harus yang unik kalau bisa 

belum ada yang nyamain modifikasinya. Kalau yang gini, mesti bakal masuk disana.  

 Mengapa kok seperti itu da? Pada banyak yang modifikasi biar masuk disana.  



jelas itu mungkin yang modifikasi motornya itu puas dengan hasilnya, berarti hasil modifikasinya itu 

bener – bener diakui. Sekarang ga mungkin orang modifikasi motor cuman biasa – biasa aja bisa 

masuk disana. 

 Motor modifikasi dengan yang masih standart itu gimana menurutmu? 

Ya kalau aku sendiri bagus dari udah ada modifikasinya, tapi modifikasi ya jangan yang aneh. 

Misalnya vixion dimodifikasi pake cat warna pink. Jadinya malah lucu. Modifikasi motor itu bisa bikin 

bagus tapi ya bisa bikin jelek tampilan motor. tergantung kita, gimana modif ikasinya kaya gimana. 

 Kalau modifikasi yang bagus seperti apa? 

Ya kaya vixion umpamanya model sport itu bagus, touring juga pantes. Kaya minor fighter ya bagus. 

Model dibaut seperti motor gede model monster gitu ya bagus. Tapi kalau dicampu jadinya malah 

jelek lho, kaya model sport dikasih aksesoris box gitu ya ga pantes jul. malah ga cocok dengan 

motornya. Vixion dimodel retro ya juga ga pantes, tapi kalau motor scopy ya pantes dibauat kaya 

gitu. 

 Kok bisa tau seperti itu sih dari mana taunya da? Kan kalau modifikasi itu ya bebas – bebas 

aja to. 

Ya bener jul, kan aku taunya juga orang banyak yang modifikasi seperti itu. kalau vixion paling yang di 

otoplus itu modifikasinya model minor fighter, sport, kalau ga touring. Tapi orang modifikasi vixion 

model retro ya boleh, la itu kan motornya dia sendiri. Tapi kalau aku sendiri itu ga cocok karena 

bentuknya itu yang ga pantes. Kan jelas bentuk motornya aja udah beda, misalnya motor cb dibuat 

retro ya cocok. 

 Iya kalau gitu ya mesti. Mengapa kok ya bisa jadi seperti  itu ya? 

Ya kalau soal itu kan modifikasi itu dilihat dulu motornya apa. Motor kaya vixion ini kan modelnya 

kaya sport. Sekarang misalnya modif ga liat dari bentuk dasar motor itu bakalan jadi ga bener. Vixion 

dimodifikasi ceper itu ya ga pantes. Malah keliatan kaay tikus motornya. 

 Kalau kamu ini gimana da, seneng dengan kaya road race apa drag gitu ga? 

Aku sih kurang begitu suka sih dengan balapan seperti itu. 

 Mengapa kok ga suka? Kan anak motor to 

Karena ya emang ga seneng aja jul, kalau moto gp aku suka. Balapan kaya gitu kan gimana, ya jelas 

kelasnya kalah dengan moto gp. Kalau moto gp kan seru, trus kalau pegen nonton tinggal liat dari tv 

juga bisa. 

 Ya jelaslah. kalau gitu kamu ngikutin ga berita seperti kaya balapan – balapan gitu. 

Ya ga terlalu sih, kalau ada paling cuman dibaca aja. kaya yang di otoplus ada berita kaya gitu. ya 

kalau aku cuman dibaca – baca aja. biar ngertilah 
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 Gimana bro modifikasi motornya? 

Wah aku sih modifikasi motornya biasa aja. Model touring aja. Ga kaya orang lain yang penting kan 

sesuai dengan aturan YVCI-Sa. Harus safety riding, kan kalau ga safety riding juga salah, kau harus 

kasih contoh gimana safety riding itu kedapa anggota yang lain 

 Tau dari mana modifikasi kaya gitu itu? 

Aku tau gini pertaman dari dari internet dulu. Trus di OtoPlus juga ada yang bahas kaya model 

touring. Jadinya aku rasa kok kayaknya bagus ya dimodel touring. Yaudah akhirnya aku modifikasi 

model ini sampai sekarang 

 Mengapa kok dimodifikasi kaya gitu? 

Ya pastinya karena bagus yah, yang kedua juga biaya buat modifikasi gini itu juga ga perlu banyak 

biaya. Kan ini beda dengan minor fighter kaya punya Lutfi yang biayanya lebih mahal dan lama 

prosesnya. 

 Enaknya apa modifikasi motor kaya gini? 

Kalau enaknya kayaknya ga ada. Sama aja dengan lainya. Paling kaya dipakai luar kota itu ga terlalu 

capek soalnya ini ga aku ceperin trus juga motornya ku kasih box ini buat naruh barang. Jadinya 

serbaguna dan bisa dibuat naruh barang apa aja. Kaya jas ujan pas musim ujan. Atau juga kunci buat 

kaya benerin motor di jalan 

 Habis berapa buat modifikasi kaya gini? 

Biaya modifikasinya berapa ya. Lupa sih soalnya aku modifikasi itu ga langsung sedikit – dikit dulu. 

 Ya kira – kira aja berapa itu? 

Paling sekitar hampir 3 juataan ya. Buat beli box, velg ini aku beli second jadinya gak murah harganya 

 Modifikasi kaya gini ada kendala ga? 

Kendala apa kayaknya ini sih dibagian dudukan box aja. Biasanya pada banyak yang bengkok karena 

keberatan. Tapi punyaku udah tak tambah dudukan lagi jadi ga gampang bengkok.  Yang lain paling 

kaya ini dibuat standart jadi kadang yang pendek ga sampai kalau mau pake ni motor.  

 Disini itu gimana modfikasinya? 

Kalau disini itu bebas terserah pada anggota mau modifikasi apa. Soalnya kita ga batasin anggota. 

Yang pentingkan harus nurutin safety riding jadi kalau ada anggota yang modifikasi dengan model 

ceper trus ban kecil ukuran 200 atau 225 itu jelas aku ingatkan kan tidak safety riding 

 Oh gitu. Trend sekarang itu kaya gimana? 

Sekarang ini banyak banget tinggal kita aja pengen modifikasi model gimana. Ada yang model sport 

ada juga yang touring, trus yang minor fighter itu juga masuk. Yang jelas tiap motor itu beda – beda. 

Karena kan jelas tiap motor itu dari bentuknya aja udah keliatan beda – beda dengan lainya. 

 Trend di OtoPlus itu apa saja sih motornya? 



Yang disana itu ya sama aja. Kan disana itu juga memberi berita kepada kita jadi kalau banyak yang 

model touring trus otoPlus juga beritanya tentang model touring. 

 Kalau menurutmu sendiri motor yang dimodifikasi itu kaya gimana? 

Soal motor yang dimodifikasi itu aku rasa bagus ya. Kan kita bisa membuat sesuai dengan selera kita 

sendiri ya contohnya dimotor itu. Kita bisa berespresi apa pun. Kan ga ada yang nyalahin juga la ini 

aja motor kita. 

 Selama ini kan ada kegiatan kaya balapan itu gimana? 

Kalau aku sih biasa aja. Kan ini bukan kewajiban dari YVCI-Sa. Bebas aja sih tentang balapan ini 

karena kan ada juga yang ga minat. 

 Kalau nonton gitu pernah ga? 

Kalau cuman nonton aja aku ya pernah tapi ya aku ga menarik aja sih. Dulu kan cuman diajak teman 

aja sampai sekarang juga ga minat. 

 Yang di OtoPlus itu gimana kan ada beritanya tuh? 

Ya aku cuman tak baca aja. Kan juga bisa nambah pengetahuan juga kaya tau tim balap atau nama 

pembalapnya itu sapa aja. Kalau samapai aku nonton ya ga karena ya itu aku sendiri ga minat dengan 

kaya gituan. 

 Selama ini gimana? Ada ga kendala di motornya? 

Kendala kaya apa? Kaya aku rasa soal itu paling kaya misalnya ada motor yang mogok atau gimana. 

Gitu paling kalau mogok ya kita cek dulu sapa tau bensinya abis. Trus coba dicek businya gimana mati 

atau ga. Ini juga pengaruh juga, kadang kita ga sadar soal ini. Tapi aku sih biasa aja.  

 Kok bisa kaya gitu gimana caranya? 

Ya kita itu ga usah panik. Coba dulu apa sebabnya. Kalau tau juga biasa. Ga perlu panik juga kan.  

 Selama ini info dan tips otomotif itu dapat darimana aja? 

Dapat dari mana aja, bisa temen bisa juga dari kita tanya ke bengkel itu malah kita bisa liat 

prakteknya, bisa juga liat dari internet atau juga baca dari OtoPlus kan ada juga info dan tips dari 

sana. Tinggal kita sendiri aja gimana cari informasinya. 

 Yang di OtoPlus itu gimana info yang diberikan? 

Aku rasa info yang dikasih itu berguna banget bagi pembacanya ya. Tinggal kita gimana kaya 

prakteknya atau gimana pahaminya. Infonya ini bagus tinggal gimana kita nyobanya info yang 

disampaikan itu dasarnya dari bengkel juga 

 Pernah ga info itu dicoba? 

Kalau coba dulu pernah sih kaya buat yang ini aki motor ini biar awet harus sering kita bersihkan di 

bagian kutubnya ini. Soalnya ini sering banget ada yang aus kaya bekas putih – putih gitu. Tapi ga apa 

– apa tinggal kita gimana aja pemakaianya. Sampai sekarang seminggu sekali serinh tak chek juga air 

akinya biar ga mati. Kalau mati ribet urusanya apalagi samapai ganti aki. Jelas tambah duit lagi.  

 Ada ga kaya kendala dalam njalanin info itu? 



Soal ini kayanya ga ya. Kan tergantung kita juga. Aku rasa selama ini aku coba ga ada kendala. Ga tau 

gimana yang lain apa kaya aku atau malah kesulitan. Yang penting kita harus berani nyoba aja kan 

dari nyoba ini kita bakal yau kaya apa. 

 Kalau di YVCI-Sa gimana nih pelaksanaan safety riding? 

Selama ini udah bagus, semua anggota juga udah ngerti aturan ini karena pas awal masuk dulu juga 

udah dijelasin. Yang penting selama di kegiatan YVCI-Sa mereka udah mau tertib soal diluar itu 

kembali pribadi masing – masing aja. Kan ga mungkin diterapin ke semua bagian ntar kita juga yang 

repot 

 Ada ga yang dihukum gara – gara safety riding itu? 

Selama ini paling cuman disindir aja. Itu cukup ngaruh. Kalau sampai dikeluarin g. Itu terlal u berat. 

Dan ga perlu juga sampai segitunya. Yang disindir gini aja juga ngaruh akhirnya mereka juga pada 

tertib 

 Peran polisi dalam safety riding di salatiga ini gimana? 

Peranya kaya dulu pernah ngasih training ke klub motor se salatiga. tapi ya itu akhirnya ilang lagi. Ga 

jelas. Biarlah yang penting kita sendiri aja gimana. Kalau dari polisi itu cuman training aja toh kita juga 

sudah tahu. 

 Kalau di Salatiga gimana aturan safety ridingnya? 

Selama yang aku tonton ini sama aja dengan kota lain. Kesadaranya juga rendah kaya dipinggiran 

kota. Yang dikota juga sama aja. Kalau malam gitu pada banyak juga yang ga pake helm. 
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 Awal memakai otoplus itu kapan mas? 

Awalnya pas dulu sih sering ke bengkel temen kan disitu ada otoplus jadinya sering baca, akhirnya ya 

sampai sekarang ini jadi terus – terusan. 

 Itu tahun kapan? Kok ga motorplus aja gimana? 

Tahunya sekitar 2006 pas kuliah, kalau motorplus ya sama aja cuman pilih orang beda – beda. 

Ottoplus itu dari kertasnya udah bagus isinya lebih banyak seputar modifikasi, dan tips dalam motor. 

di motorplus ada tapi isinya juga ga begitu banyak. Cenderung ke oprek mesin dan balapan.  

 Kalau otoplus sendiri gimana mas? 

Ya isinya pas dengan kebutuhanku dalam berita modifikasi motor, kalau soal oprek mesin ke 

motorplus. tips di otoplus juga sederhana jadi mudah dimengerti  

 Safety riding menurut mas yoga itu seperti apa? 

Safety riding itu seperti aku rasa kaya ajakan untuk kita ini bukan cuman biker aja. kita ini untuk 

selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. soalnya kan ini angka kecelakaan itu semakin 

lama semakin tinggi. 

 Bentuk safety riding sendiri itu kaya gimana mas? 

Kalau bentuknya ya gini, kaya aku mengendarai motor dengan posisi tubuh yang segar dan dengan 

konsentrasi. Kalau kita ga konsentrasi itu bahaya, karena bisa menyebabkan kecelakaan di jalanan. 

Jika kita lagi capek, ya jangan dipaksaain buat ngendarai motor atau mobil. Bisa saja kita lengah terus 

nabrak. 

 La mas yoga tau safety riding itu sendiri dari mana? 

Ya dulu sih kurang merhatiin, tapi sekarang itu aku tau dari banyak informasi, dari tema, sosialisasi 

polisi, motorplus, otoplus, internet, fb, macem – macemlah. Kan bentuk safety riding itu sama aja 

tujuanya. 

 Mengapa kok safety riding itu sering digalakan mas? 

Digalakkan itu udah dari lama, cuman kita ga sadar aja itu adalah bentuk safety riding. Kan ada di 

pinggir jalan ada larangan nyopir sambil smsan. Nah ini sebenarnya bentuk peringatan untuk safety 

riding di jalan. Kalau ada yang tabrakan berarti salah dia sendiri, kan di jalan udah di kasih larangan 

kaya gitu. 

 Kalau dari media seperti motorplus dan otoplus itu safety riding itu seperti apa? 

Jadinya dari otoplus / motorplus beri info seputar bentuk safety riding dan selalu mengingatkan 

untuk safety riding. Yang lain bisa kasih info seputar tips, bisa juga mencontohkan motor dengan 

modifikasi safety riding. 



 Kalau mas yoga ini gimana? selalu safety riding ga? 

Aku kalau kaya touring, pergi keluar kota selalu. Helm, sarung tangan aku bawa. STNK dan SIM juga 

ga ketinggalan. Yang lucu kalau cuman keluar di deket malah ga pakai helm, padahal kan juga bisa 

kecelakaan. 

 Iya sih mas, semua orang juga kaya gitu. La mas yoga sendiri gimana dalam modifikasi 

motornya? 

Motorku ini udah safety riding, tapi kalau misalnya ya moga aja ga lah. aku kecelakaan nah ini juga 

bukan kita safety ridingnya yang salah. Tapi bisa juga ada pengendara lain yang nabrak aku 

umpamanya gitu berarti ada yang salah dalam pengendara itu. bisa jadi di sedang ngantuk trus 

nabrak aku. 

 Mengapa mas kok pake safety riding di motornya? 

Soalnya aturan di YVCI-Sa seperti itu, semua motor anggota wajib safety riding. Kalau ga, ya ga 

diterima dari YVCI-Sa. Selain itu kalau safety riding itu adalah seperti keharusan bagi kita sendiri. Kita 

kan inginya motor itu nyaman dipakai, lah kalau ada motor yang ga pake lampu depan itu jelas bikin 

ga nyaman pengendaranya. Mau jalan cepet – cepet jadinya malah tabrakan. Jalan pelan – pelan ga 

sampai – sampai 

 Lha ini motornya itu udah dimodifikasi habisnya berapa? 

Ya kalau punyaku ini ga habis banyak – banyak lah jul, kira – kira sih sekitar 2 jutaan lah ya itu cuman 

itungan kira –kira. Kalau persinya ga tau, kan aku modifikasi ga langsung banyak dikit – dikit dulu. 

 Dulu ide buat seperti ini itu dari mana sih mas? Kok ya bisa bikin kaya gini  

Dulu idenya dari punya temen trus cari - cari di internet, tanya orang modifikasi seperti touring ini, 

baca – baca di motorplus. ya pokoknya gitu lah 

 Mengapa kok perlu seperti itu mas? 

Ya misalnya kamu pengen modifikasi motor tapi ga ada idenya bakalan ntar bingung mau dibuat apa. 

Ini perlu perencaan juga, kalau ga ada perencanaan jadinya itu kita modifikasi motor bakal ngabisin 

duit juga. Kan jatahnya barang yang ga perlu buat dimodifikasi jadi dibeli 

 Mengapa mas, kok motornya itu dimodif kaya gini? Ga model lainya aja 

Alasanya karena aku sendiri suka ya modifikasi motor dengan model ini. Ya kalau model lainya sih itu 

juga bisa, tapi juga harus dipertimbangkan misalnya biaya, trus, kelanjutannya. Kalau modifikasi 

sampai ekstrem itu juga pengaruh dengan harga jualnya juga. Kalau yang seperti itu kan ya harus 

dipikirin juga. Kan kalau motor yang udah dimodifikasi itu tentu untuk balikin seperti bentuk awalnya 

itu sulit. kalau punyaku ini sih ga ekstrem jadi masih gampanglah balikinya. 

 Proses modifikasi motornya itu seperti apa mas? 

Dulu itu aku modifikasinya ya pertamanya harus ada dulu yang akan dimodifikasi. Jadinya ya ini aku 

modifikasi motor ini aja. lah habis itu aku ini aku cari referensi dulu ini motor mau dibuat kaya apa. 

Soalnya kalau ga itu malah ga jelas motornya itu, selain itu juga biar kita itu ga boros duit buat beli 



spare part yang aslinya itu ga butuh juga. Yang akhirnya ya itu, tinggal kita sendiri gimana, kalau aku 

ini kan ada beberapa bagian yang aku pesesn dulu kaya ini dudukan boxnya aku pesen. Yang perlu 

diperhatiin juga pas modifikasi kalau pengen murah itu ya kita pasang – pasang sendiri kalau bisa. 

Kalau ga bisa ya kita serahin ke bengkel. 

 Kok bisa seperti itu mas, emang gimana bentuknya? 

Bentuknya itu ya tergantung motornya juga, kan jaman sekarang itu orang indonesia pada pinter – 

pinter. La motor bebek aja bisa jadi model motor sport. Motor mio yang matic bisa dijadiin model 

chopper harley. Malah aku liat itu jadinya jadi bagus juga ya, malah pada kok kreatif banget. Padahal 

bikin seperti itu ya ga gampang. Pabrik aja perlu riset buat ngeluarin motor. lha yang ini tinggal 

langsung buat. 

 Kalau menurut mas yoga sendiri ini motor yang udah dimodifikasi itu seperti apa? 

Kalau punyaku ini ya kaya gini ini, yang biasa – biasa aja. ini kan model touring kan ya misalnya 

dipakai jalan jauh itu enak, ini ada boxnya juga bisa naruh barang kaya jas ujan, perkakas, barang lain 

juga. Jadi praktislah kalau dipakai itu, ini juga kalau misalnya bosen ya bisa dicopot kan ini itu ga 

permanen. Yang seperti ini jelas lebeih enak ketimbang vixion yang standart kan ga ada boxnya.  

 Lha itu kan kalau dimodifikasi kaya gitu, kalau dimodifikasi jadi ceper ya ga. Darimana mas 

kok bisa kepikiran seperti itu mas? 

Iya jelas, kalau ceper ya bikin pegel. Kita juga mesti ga bisa jalan cepet. Kan yang aku liat seperti itu, 

kan ya malah motor yang modifikasi itu malah bisa lebih bagus dari bentuk aslinya. Orang modifikasi 

motor mio, udah bosen itu bukan dijual motornya. Tapi malah diganti buat modifikasi jadi bentuk 

model chopper. 

 Apa yang ini itu ada pengaruh dari tabloid otoplus gitu mas? 

Mungkin bisa juga kan disitu juga ada tentang kaya iklan bengkel. Nah dari sini orang kan jadi tahu 

kalau misalnya bengkel ini bisa modifikasi motor model seperti ini. Orang juga bisa dapat ide – ide 

dalam modifikasi motor juga. kadang yang aku lihat orang modifikasi motor ada yang hampir sama 

karena idenya itu juga sama. ini yang aku maksud bukan sampai sama persis ga ada bedanya. Bukan – 

bukan gitu. eh sori jul ni aku mau ngambil barang dulu gimana? dilanjut kapan nie? 

 Yo bisanya kapan, aku ikut aja. kalau besok gimana? bisanya jam berapa? 

Ya jam – jam 11an lah. agak sante jam segitu 
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 mas kan modifikasi motor. misalnya motornya dimodifikasi dimasukin ke otoplus itu gimana 

mas? 

Masuk disitu ya ga semua motor bisa. Kan bisa aja motor yang misalnya modifikasinya itu bagus unik 

tapi ga masuk soalnya di kota kecil. Kan kalau soal modifikasi itu ada fokusnya, yang aku tau kaya 

motorplus itu fokusnya ke jakarta dan sekitarnya. Kalau otoplus itu ke surabaya dan sekitarnya. 



Aslinya ya sama aja, soale itu satu produk juga. kalau aku sih ya boleh – boleh aja sih baut masuk ke 

situ, tapi aku rasa harus dimodifikasi lagi soalnya gimana ya, kalau orang modifikasi motor itu ga ada 

puasnya. 

 Mengapa kaya gitu mas? Sampai perlu dimodifikasi lagi  

Ya soalnya kalau masuk disitu harus modifikasi yang bagus. Jangan sampai motor belum jadi 

dimodifikasi tapi udah diliput. Umpamanya kotor ya harus dicuci biar motornya itu keliatan bersih. 

Itu kalau misalnya motorku masuk disitu, kan coba tonton aja, mesti gambarnya pada bersih semua, 

kan ya ga mungkin motor kotor ditampilin disana. 

 Untuk harus dapat dimasukin ke otoplus dan motorplus itu seperti apa mas? 

Ya jelas modifikasinya harus unik, kalau bisa itu belum ada yang modifikasi. Jadinya kita orang 

pertama yang buat seperti itu. kan kita buat motor dengan tenaga listrik, yang ini bakal diliput. 

Soalnya ini baru langka, kan yang lagi terkenal itu kan mobil listrik bukan motor listrik. Kalau bisa pas 

kontes modifikasi kita ikut. Kan biasanya itu pas kontes ada liputan sendiri dari otoplus / motorplus.  

 Kalau sekarang ini trend motor itu seperti apa itu mas? 

Tergantung motornya dulu apa. Kan beda – beda di tiap motor itu trendnya. Kalau di motor matic itu 

dibikin retro kaya scopy, vixion dibikin model sport, touring, kalau motor supra kaya punyamu ini pali 

dibikin model road race, kalau ga ya model – model thailand dengan aksesoris racing. 

 Kalau trend itu bisa berubah ga? Atau terus seperti itu? 

Iya kaya apa dulu trendnya kalau trendnya itu banyak yang suka ya bakaan awet itu trend. Tapai 

kalau trendnya itu ga banyak yang suka bakalan ga lama. Kaya yang sport touring ini kan udah lama 

tapi sampai sekarang masih ada yang modifikasi seperti ini. Malah sekarang itu lebih enak ada yang 

jual fairing yang siap pasang. Trend yang udah ga ada itu kaya dulu trend knalpot kidal. Knalpot yang 

biasanya di kanan diganti dikiri. 

 Kalau mas yoga modif motornya ikut trend atau tidak? 

Ya kalau aku sih modifikasi tak sesuain dulu motornya. Kalau trendnya ga sesuai dengan motor yang 

ga aku ikutin. Soalnya kalau aku ikutin itu ya percuma, paling akhirnya ntar itu kembali lagi soalnya 

udah bosan. Kalau touring ini banyak yang suka soalnya itu ga ribet ga kaya minor fighter. 

 kalau mas ini seneng nonton balapan ga? Kaya drag, road race gitu. 

Kalau aku sih ga terlalu. Tapi kalau trabas aku lumayan seneng sih, kalau trabas itu kan motornya ya 

motor yang hampir sama buat gras track, tapi bukan buat balapan. Buat petualangan aja. kan asik 

lewat pelosok – pelosok gitu. palingan yang rada seneng grass track sih, tapi ya ga terlalu juga 

 La mas yoga ini dapat info seputar balapan grasstrack dari mana? 

Aku yang itu sering tanya temenku yang sering nonton gitu, lihat di internet, baca di otoplus / 

motorplus kan itu sering beritain. Kalau di koran jarang beritain tentang balapankaya road race, grass 

track, itu. 

 Berarti cuman sebagai sumber informasi aja ya mas di tabloid itu? 



kaya gitu cuman dibaca aja. Kan itu berita, masak habis baca trus jadi bisa balapan grasstrack, kan ya 

ga sih. 

 Mengapa kok perlu ada seksi tatibnya? 

Soal ini kan perlu juga, buat ngatur anggotanya agar menaati peraturan di komunitas itu, kalau ga 

ada aturan ya bakal ga bertahan lama. Yang anggota satu pengen seperti ini yang satunya touring 

yang satunya ga mau touring. Nah ini perlu dibuat aturan dan seksi tatib itu untuk mengawasi aturan 

yang dijalankan. Yang setahu aku di semua organisasi motor itu biasanya ada yang jadi seksi tatibnya. 

Ga cuman disini aja sih. 

 Kalau selama ini gimana mas? Apa jalan ga seksi tatibnya dalam nertibin anggota di YVCI-Sa 

ini 

Kalau jalan sih iya ga terlalu. La karena gini sih contohnya aturan tentang motor yang safety riding itu 

udah semua anggota pada tertib semua, kelengkapan seperti spion, lampu, ban juga ukuran standart 

sudah semuanya. Yang seperti ini la seksi tetibnya mau nertibin apa lagi. Paling kaya ada anggota 

yang misalnya ga datang kumpulan itu. kalau yang seperti itu namanya ya wajarlah. Tinggal kasih tau 

alasanya ga datang karena apa. Ga usah sampai perlu dichek satu – satu kenapa ga datang. 

 Misalkan mas ada anggota YVCI-Sa itu ada yang melanggar itu hukumanya seperti apa? 

Kalau ada kaya gitu paling gampang itu ya kita ingatkanlah. Orang itu juga kadang bisa lupa atau 

khilaf. Kalau kaya ada yang kriminal, atau narkoba itu sudah tegas kita keluarin dari YVCI-Sa. Yang ini 

itu termasuk berat pelanggaranya, seperti ini juga bikin jelek nama YVCI-Sa. Soal narkoba itu semua 

lingkungan kerja, sekolah, kuliah semua sama. jika ada yang pemakai atau pengedar mesti dikeluarin. 

 Kalau mas Yoga jadi seksi touring itu tugasnya gimana? 

Aku ya bertanggung jawab selama touring, seperti mengatur keberangkatan, mengkoodinir anggota 

selama jalan. Nentuin rute jalan yang akan dilalui  

 Kendalanya di jalan seperti apa? 

paling ada anggota yang tertinggal karena mogok atau ban bocor. Biasalah soal itu, kan juga dibantu 

dengan teman yang lain. Jadi ga perlu repot tinggal koordinasi dengan yang lain aja agar cepet 

dibantu 

 ada hal yang ga diketahui tentang pas betulin motor? 

Jadi seperti itu kedalanya dari kita sendiri sih, kita tahu itu ya ga tahu tentang soal motor bakal 

kesulitan. Tapi kalau kita tahu juga kadang belum bisa kan benerin motor itu. kalau aku juga pernah 

dalam soal itu. kalau misalnya ga tahu tinggal kita serahin ke bengkel untuk dibenerin mesinya. Kalau 

kita yang ga tahu malah otak – atik motor malah jadi rusak. 

 Kalau itu seperti gimana mas maksudnya? 

Kita kan tau kalau motor kan kadang sering ban motornya bocor. Yang kaya gini ini kita itu tahu, cara 

nanggulanginya kan gampang banget, tinggal bagian yang bocor di ban itu ditambal. Kan seperti itu 

harusnya. Tapi pernah ga kita pas ban bocor ditambal sendiri ga pergi ke tukang tambal ban. 



 Iya bener sih mas. Jadi seperti apa tips dari tabloid motor plus / otoplus itu? 

Tips nya itu ya kaya tadi itu. ada banyak tips dari situ umpamanya cara kelistrikan di motor itu. ya kita 

baca itu jadi ngerti kaya apa kelistrikan di motor, kendala yang mucul itu apa. Tapi kita ini belum 

tentu ngerti juga cara ngatasinya. Kalau aku jika ada tips dari situ yang kira – kira bisa aku praktekin 

jika ada rusak ya tak betulin sendiri. Kan ini biar irit, ketimbang keluar duit ke bengkel  

 Selama ini ada ga mas tips dari otoplus / motorplus yang pernah dipraktekin? 

Masalah tips / info ga semuanya pernah aku praktekin sih. kan ada beberapa yang kaya tipsnya itu 

emang agak sulit soalnya perlu alat –alat khusus. Kaya misalnya mesin bubut, ini buat membubut 

cakram umpamanya mau bikin model kembangan. Yang seperti ini itu aku ga coba soalnya 

kendalanya di alat. Kalau yang tips sederhana dan emang berguna ya aku praktekin. Kaya cara biar 

menghindari tangki bensin bocor dengan isi bensin full itu emang bener. Soalnya bisa menghindari 

karat. 

 Kalau di tabloid otoplus itu ada profil tentang komunitas, nah itu ada tertarik buat kenalan 

ga? 

Kalau aku sih ga ya bro. 

 Mengapa kok begitu? 

Kalau kita kenalan itu ada konsekuensinya. Kita harus nyambangi komunitas itu, kan nyambangi itu 

juga perlu waktu, uang. Lha umpamanya setiap anggota YVCI-Sa pengen nyambangi satu – satu ya 

jujur aku ya ga sanggup. Kan dalam kunjungan ke sana itu ada waktu buat perjalanan, dan uang buat 

saku. 

 jadi seperti itu, la kalau cara kenal dengan komunitas lain gimana ini? 

Caranya ya kita itu aktif aja di kegiatan. Pas kemarin YVCI-Sa ikut jambore nasional. Kegiatan lain kaya 

sosialisasi safety riding kita ikut. Ya seperti itu sih, ntar juga kenal, kalau di salatiga ini setidaknya 

setiap aku ya kenal beberapa anggota dari klub motor lain. Ga semuanya lho 
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 Ya langsung aja,  mengapa kamu kok memodifikasi motor? 

Awalnya gimana ya mas, ya awalnya tu aku ya ga ada niatan sih. liat punya orang kok motornya pada 

di modif ya jadi minat sih modifikasi motor itu. 

 Motor yang dimodif itu punya temen atau gimana? 

Aku sendiri dari mana ya mas, ya kayaknya dari temen sih. kan pada suka nongkrong gitu, nah sambil 

cerita – cerita. Temenku sendiri ada yang modifikasi motor, nah ya itu jadinya mulai tertatik lagi 

modifikasi motor. Tapi ya pas itu cuman kepengen aja, belum bisa soalnya kan motorku ini juga 

dipakai juga ama masku. 

 La emang kok jadinya mutusin modifikasi motor. apa dari  liat itu langsung motornya 

dimasukin bengkel buat dimodifikasi? 

Ya ga gitu sih. kan dalam modifikasi motor itu kan ya habis duit yang banyak sih, paling ga harus 

kumpulin duit dulu kalau pengen modifikasi motor. selama ini aku kaya selama ini aku kaya gitu. 

Modif motornya ya dikit - dikitlah. Soalnya duitnya ya kumpulin dikit - dikit,  ga langsung banyak sih.  

 Kalau seperti ini udah habis berapa? 

Yang aku gini ya masih murah lah, ga ngabisin duit banyak. Ya pelan – pelan dulu aja soale kan aku 

juga belum kerja. Kan juga ga enak minta duit ke orang tua buat modifikasi motor. Pastinya aku lupa 

ya, mungkin sekitar 300 ribuan lah. Yang penting ikut aturan di YVCI-Sa ini buat safety riding. 

 Ini boxnya biasa dipakai buat apa bro? 

Ini boxnya paling ya aku pakai buat nyimpen kaya helm, dari pada ditaruh diatas motor. Malah bisa 

diambil orang. Tapi jarang aku pakai buat nyimpen barang sih. Ya cuman buat pemanis aja, biar ga 

kalah dengan yang lain. 

 Dulu proses modifikasinya punyamu ini gimana bro dibuat sendiri atau ke bengkel? 

Yang ini scotlight body aku serahin ke tukang stiker, soale kaya gini itu sepele tapi yang sulit, kalau 

yang ini buat boxnya aku pesen di lutfi, soalnya kalau ga dikasih ini ga bisa gabung sih. kan juga bisa 

harga temen dapat dimurahi. Yang pasang boxnya juga aku pasang sendiri gampang kok, kan udah 

pas bautnya. 

 Dalam modifikasi motor punyamu ini gimana bro.ikut trend atau ga? 

punyaku ini biasa – biasa aja. yang trend di vixion itu kaya model sport kalau ga yang seperti punya 

lutfi yang minor fighter itu. Yang kaya gitu duitnya harus banyak mas, sementara aku belum kerja ya 

pake kaya gini dulu aja. Yang penting bisa dipakai harian dan ga suka rewel.  

 Berarti kendalanya di soal dana buat modifikasi motor? 



Ya gitu lah pengennya ya dimodifikasi yang bagus model sport kan ini pas dengan motor vixionya. 

Paling cuman tambah fairing di bagian bodinya, motor juga perlu ganti velg dan ban yang tapak lebar. 

Soalnya kalau pakai yang ini jelas ga masuklah kan udah dimodif motornya keliatan gedhe tapi kok 

kaki – kakinya ini kecil. Harusnya diganti sekalian biar ga aneh gitu. 

 Ya bener sih bro, kan ya bagus sih, modelnya kaya moto gp gitu to. 

kaya gitu tapi ga model moto gp. Aku senengnya pake yamaha R1 itu sih kan jelas ini model sport tapi 

keren gitu. Paling cuman dimodif di tampilanya aja, kalau sampai mesin ga ya ga mungkin. La jelas 

beda harganya. Penting tampilanya kaya gitu, soal mesin standart aja, kan ga dipakai balapan 

 kalau misalnya motor yang ini dimasukin ke motorplus gimana? 

Yang seperti ini ya belum bisa, kan yang lebih bagus ada. Soal itu jangan dipikirlah, lah motor aja 

masih seperti ini ya ga bakalan masuk. Dimodif yang bagus dulu baru dilihat jika bagus dan layak ntar 

juga bakal diliput kok 

 Mengapa bro, kok ga mau dimasukin di tabloid otoplus atau motorplus? 

Bukan gitu, ya aku sih pengennya cuman modifikasi motor. kan untuk tampil disitu harus bagus, kalau 

ga ada sesuatu yang unik. La punya aku kan biasa – biasa aja. ya jadinya motorku ini ga bakal bisa 

masuk. Beda kalau motorku ini udah jadi dimodifikasi yang bagus, nah baru ntar juga bisa masuk di 

motorplus. 

 jelaslah, modif kaya mesin itu mesti bakale boros di bensin, modifikasi yang seperti model 

itu, apa masih ada sefety ridingnya? 

Safety riding itu ya jelaskan, karena punyaku ini motornya ga terlalu banyak yang diubah.  Soalnya 

safety riding itu kan udah aturan dari YVCI-Sa, anak – anak yang modifikasi juga pada safety riding. 

Kalau ada yang ga modif safety riding itu ya urusan sendiri – sendiri. Kan yang jelas, motor yang 

dipakai kumpulan di YVCI-Sa itu harus safety riding sih. 

 Jadi motor yang buat di YVCI-Sa itu harus safety riding gitu bro? 

Gini, kan misalnya aku punya dua motor yang vixion aku pake buat kumpulan di YVCI -Sa, nah yang 

satunya kan ga. Ya misalnya yang satu aku modif ekstrem sampai ceper ya ga apa – apa kan aturanya 

di YVCI-Sa kan udah jelas. Motor yang di YVCI-Sa itu harus safety riding, jadi motor yang ga di YVCI-Sa 

ya bebas aja. 

 Safety riding menurutmu itu kaya gimana sih bro? 

Menurututku safety riding itu seperti memperhatikan keselamatan dalam berkendara karena 

seringkali orang itu menyepelekan. Soalnya banyak sih yang kaya gitu, biasanya orang itu karena 

mungkin karena udah biasa gitu. yang paling sering itu kaya orang yang belok di daerah kampungya 

tapi ga pake sein. Yang kaya gini aku pernah ngalamin sampai hampir tabrakan. Pasti pada seringlah 

yang pernah kaya gini. 

 Kalau kamu sendiri gimana bro? selalu safety riding terus atau ga? 



Kalau terus safety riding ya ga bisa juga, kan kadang aku ya biasa misalnya pergi deket – deket ga 

pakai helm. Yang kaya ini kan ga safety riding. Tapi kalau di luar kota, touring ya selalu pake helm dan 

safety riding 

 Kok banyak ngerti tentang safety riding to bro? 

Ya soal safety riding itu ya biasa, kan banyak orang yang tahu. Yang paling sulit itu kan pelaksanaanya 

sih. anak – anak sd kan ya pada tahu, kalau menyebarang itu lewat jembatan penyebarangan kalau 

ga lewat zebra cross. Tapi coba pas udah gedhe contohnya jembatan penyebarangan di kemiri, jarang 

dipakai to. Bener ga? 

 Iya bener itu. La tau info seputar safety riding itu dari mana to bro? 

Yang untuk info safety riding aku sih dapatnya dari banyak sumber kaya internet, koran, tv, radio, 

yang bentuk nyatanya seperti sosialisasi dari polisi. seperti itu sih 

 Di YVCI-Sa ini kan ada seksi tatibnya, nah itu kaitanya dengan safety riding seperti apa? 

Pastinya gini sih, seksi tatib itu untuk mendisiplinkan anggota agar taat pada aturan YVCI -Sa. Nah 

aturannya di YVCI-Sa itu adalah untuk safety riding dalam berkendara. karena jika ada yang tidak 

safety riding jelaslah melanggar aturan dari YVCI-Sa itu sih mas. 

 Seksi tatib ini cukup berhasil ga untuk membuat agar anggota YVCI-Sa itu pada taat dengan 

aturan di YVCI-Sa ini? 

Ya aku lihat semua udah pada safety riding motornya pas saat kumpulan dan touring karena jika tidak 

tertib akan diingatkan sih. ya aku dukung aja sih mas, kan ini bagus buat YVCI -Sa juga kan. Kalau 

diluar kegiatan YVCI-Sa ya aku kira ya sama aja sih, kan ya ga mungkin orang selalu penuh dalam 

safety riding. Tapi setidaknya itu pas kita kumpulan atau touring kita selalu tertiblah, jangan sampai 

ga safety riding. 

 Sebagai anak motor ini suka dengan kaya balapan gitu ga? 

Balapan kaya apa dulu kalau seperti moto gp atau f1 aku suka sih. tapi kalau seperti drag atau road 

race gitu ya kurang begitu suka sih. jadinya jarang bangetlah ngikutin seperti apa balapanya, kan 

beda dengan f1 atau moto gp yang disiarin di tv 

 Mengapa kok tidak suka gitu, kan anak motor bro? 

Kan setiap orang itu beda – beda, aku sendiri lebih suka ke moto gp sih, karena kan yang ini sering 

banget ditampilin di tv. Aku sendiri kalau ngikutin balapan juga gampang, tinggal nyalain tv semuanya 

beres. Kalau balapan kaya road race itu kan kurang terkenal sih, ya jadinya aku ga begitu suka aja.  

 Yang di tabloid otoplus kan sering ada itu liputan seperti itu, gimana menurutmu? 

Ya bagus sih, setidaknya orang  - orang tahu tentang event balapan di indonesia. Biar mungkin ada 

pembalap indonesia yang bisa berlaga di ajang moto gp. 

 Sebagai anak motor kan setidaknya tahu tentang motor kan bro, nah tahu seputar  misalnya 

mesin tau bagian lain itu darimana? 



Iya sih mas, ya sebagai anak motor itu setidaknya tahulah tentang bagian – bagian motor. aku sih 

tahunya bisa dari internet, sering sih aku browsing – browsing di internet, kalau ga aku juga tanya 

dengan temenku yang kerja di bengkel, baca dari otoplus, saling sharing bareng teman kan juga bisa 

krena dapat info tentang motor. 

 Info seperti ini gimana? Pernah dicoba apa belum? 

Kalau aku sih secara langsung belum pernah sih, ya karena motorku sendiri ga ada kaya masalah. Ya 

paling masalah kaya ban bocor itu kan aku serahin ke tukang tambal ban, kaya ini lampu – lampu juga 

belum mati. Perawatan kaya servis dan ganti oli teraturlah. Soalnya kalau ga ini resikonya buat mesin 

sih. 

 Setahuku jarang sih rusak mesin itu? soale ni motorku ya aman – aman saja, belum pernah 

rusak bagian mesinya. 

Soal mesin iya emang jarang rusak mas, tapi kalau dioprek – oprek itu ya malah bisa rusak. Ganti oli 

juga harus teratur sih, kan jarang juga masak orang ga ganti oli motor sampai setahun. Aku paling 

lama ganti oli 3 bulan, soale aku ya jarang touring. Tapi kalau sering touring ya sampai sebulan sekali 

ganti oli. 

 Kalau soal touring kan jelas jarangnya jauh – jauh. Nah yang di otoplus dan motorplus itu 

gimana tips dan infonya? 

Aku sendiri seringlah baca – baca yang seperti itu. kadang infonya itu kan tidak selalu motor vixion 

aja sih mas, ya coba dilihat kan infonya dari berbagai macam motor. aku rasa baguslah buat 

menambah pengetahuan tentang motor. jadi kalau ada masalah itu kita tahu pemecahanya kaya 

gimana. 

 Dalam membaca tips itu sering misalnya ada yang jelas atau kurang jelas ga? Mengapa bisa 

seperti itu bro? 

Selama ini sih ya aku cukup ngerti tentang penjelasanya itu. tapi ada beberapa bagian yang emang 

aku ga ngerti maksudnya. Soale itu hubunganya soal teknis fisika gitu sih. kan aku ya ga ngerti lah 

soal gitu. secara umum sih penjelasanya mudah kok dimengerti kalau ada yang kurang jelas kan 

tinggal tanya. 

 Oh iya aku mau tanya, sebagai anggota komunitas punya kenalan dengan anggota komunitas 

motor lainya ga? Nah cara kenalnya gimana? 

Kalau kenal dengan komunitas lain itu aku kan punya temen di klub motor lain. Ya ga semuanya yang 

di komunitas itu aku kenal. Ya dari temen itu aku bisa kenal dengan temen – temenya sih. kaya gitu 

sih, mang ada apa mas? 

 Soalnya kan gini, kan di motorplus itu sering nampilin profil komunitas motor. nah disitu kan 

bisa menambah temen juga. 

iya emeng ada terus profil komunitas motornya, kalau soal nambah temen ya bisa, nambah anggota 

juga bisa. Bagus sih cara kaya gitu, mungkin bisa nambah relasi bisnis juga sih. 



 la kalau kamu gimana bro? pernah ga menghubungi mereka yang sedang diprofilkan itu? 

kalau aku selama ini belum, kan harusnya jelas tujuanya apa. Misalnya kaya pengen silaturahmi atau 

ngajak touring bareng gitu bisa. Jadinya kita juga bakal tambah persaudaraan dengan mereka juga.  

 Kalau di YVCI-Sa gimana pernah ga kaya bersilaturahmi dengan komunitas motor yang ada di 

profilkan di motorplus dan motorplus itu? 

Setahu aku belum pernah sih. kita kan seringnya silaturahmi palingnya ya yang sama – sama vixion. 

Kalau semuanya yang disitu diajak silaturahmi kan jelas ga mungkin kan kendalanya bakal di waktu 

juga. Setiap minggu kan ada profil komunitas motor, terus setiap minggu lagi juga ada. ya bakalnya 

waktunya cuman habis mung touring 

 Mengapa kok ga pernah seperti itu? 

Ya karena itu tadi kan, kita harus ada tujuanya, kalau ga ada tujuanya bakal ya buang – buang waktu. 

Ya kaya kita misalnya ke semarang nyambangi vixion, tapi kalau kita nyambangi ke klub lain selain 

vixion juga bisa, tapi juga harus diitung juga waktunya, kan ga mungkin kita cuman ketemu langsung 

pulang. Paling ga kita ikut nongkrong bareng dulu. 

 Kalau menurutmu sendiri ni bro, motor yang udah dimodifikasi itu kaya gimana sih, j ika 

dibadingkan dengan motor yang masih standart lho? 

Kalau menurutku baguslah, karena mungkin ada beberapa bagian yang bisa kita modifikasi ulang 

misalnya kaya di vixion ini yang sering dimodifikasi itu bagian velgnya. Kalau dibandingin yang 

standart bagus yang diganti dengan tapak lebar sih. karena yang tapak lebar ini pas dengan 

motornya. Ada kepuasan tersendirilah jika udah modifikasi motor itu.  

 Ni pertanyaan terakhir, mengapa kok bisa merasa motor yang udah dimodifikasi itu lebih 

bagus dari pada yang masih standart? 

Gimana ya mas, ya mungkin karena aku juga suka modifikasi motor, juga temen – temenku ya pada 

modifikasi motor. ya seperti itu sih, kalau yang bukan modifikasi motor mesti bilangnya, kok orang 

aneh – aneh. Motor diotak – atik sampai habisin duit banyak. Ya seperti itu sih ceriatnya. 
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 Hai mas, mengapa motornya ini dimodifikasi? 

Modelku ini model touring. Aku modifikasi kaya gini soalnya bagus sih trus juga ga terlalu norak. Yang 

lain jelas serba guna karena semua bagian kaya box ini bisa dibuat naruh barang. Kalau touring juga 

berguna karena pake tapak lebar. 

 Kaya gini ada ga kekuranganya? 

Kalau soal kekurangan kayaknya cuman lebih boros aja kayaknya. Kan motornya ini jadi lebih berat 

dengan modifikasi kaya gini. Jadinya itu. Tapi soal borosnya kaya gimana aku ga tau. Soalnya kan ga 

pernah diitung. 

 Dulu itu gimana awalnya modifikasi kaya gini? 



Awalnya dulu tau dari OtoPlus. Karena pernah ada 1 edisi lengkap bahas touring ini. Ya awalnya sih 

kalau aku tonton ya bagus misalnya ga cocok kan ga mungkin aku modifikasi kaya gini. Behubung 

udah cocok trus aku cari referensi lain. Kaya buka internet, tanya temen gitu. Nah udah akhirnya 

mulai modfikasi aja. Yang penting kurang dikit dikit dibenahi samabil kumpulin duit. Yang penting  

bisa dipakai jalan dulu. Kalau ga bisa dipakai jalan ga bisa aktifitas ya kacau. 

 Kenapa kok ga langsung aja mas modifikasinya? 

Ini kan lagi soal itu biaya. Jadinya ya nabung dulu. Kaya beli box ini kan ya nabung dulu. Emang rada 

mahal tapi kualitasnya bagus. Ketimbang beli murah tapi cepet rusak rugi. Nah terus mulai beli velg 

dan lain – lainnya. Yang velg aku beli bekas tapi barangnya masih bagus. Kalau ga bagus ya ga aku beli 

 Modifikasi touring gini gimana mas yang lain? 

Yang lain juga lumayan banyak, karena kan simple ga kaya minor fighter yang banyak dirubah. Trus 

biayanya juga ga terlalu besar. 

 Selama ini modifikasi motor udah habis berapa duit mas? 

Aku ga ngitungin ya. Kalau kira – kira saja hampir 4 juta. Yang mahal kan bagia velg dan ban. Aku 

disini hampir habis 3 jutaan. Kalau yang box aku cuman beli 800an. Tapi ya emang ga kerasa la dikit – 

dikit soalnya. 

 Lha apa ga rugi mas? Buat keluarin kaya segitu? 

Kalau ngomong rugi ya ga juga. Lha kan bisa dijual lagi. Tapi kalau jelas kan ini  sudah masuk hoby. 

Yang namanya hoby ya gitu. Ada aja pengobananya, kaya duit buat modifikasi atau biaya lain. Tapi 

tinggal kita gimana ngatur duitnya. Kalau ga isa ngatur ya ngeri jebol duitnya buat modifikasi motor.  

 Rencananya ada yang dimodifikasi lagi apa g? 

Ga tau ya. Belum ada pandangan mau dimodifikasi yang mana. Yang penting ini dulu aja. Sambil jalan 

baru modifikasi lagi. Kan enak kalau kaya gini. Ga usah ada terget modifikasi bagian mana. Malah jadi 

beban kalau kaya gitu. 

 Motor yang udah dimodifikasi itu kaya gimana sih mas? 

Kaya aku sendiri bagus – bagus aja. Kan sesuai dengan apa yang dipingin. Kalau orang lain bisa juga 

nganggap jelek atau gimana. Ga masalah sih ini motormu ya buat aja sesuai yang kamu mau. Kalau 

ikut orang lain jelas beda – beda. 

 Kok bisa gitu mas? 

Ya ini kan soal persesi aja. Oarang yang modifikasi motor pengennya motornya itu jadi bagus. Tapi 

belum tentu orang lain gitu. Kalau aku modelnya gitu. Dasarnya modifikasi motor itu buat dibuat 

lebih bagus daripada yang masih standart. 

 La kalau di sini itu gimana mas modifikasinya? 

Kan bisa lihat sendiri beda-beda. Tapi ada juga yang sama – sama kaya dibuat model touring. Tapi 

kalau sampai sama peresis ga bisa. Kan tiap orang itu punya selera sendiri.  Ga mau dikembarin 

dengan orang lain modifikasinya. 



 Ada aturan di YVCI-Sa ga soal modifikasi ini? 

Masalah aturan ga ya. Tapi harus safety riding aja. Trus juga harus pake vixion. Kan ini wajib juga 

namanya juga kumpulan vixion 

 Selama ini ada ga kaya kesulitan itu di otomotif itu? 

Kesulitanya apa sih? Kalau sulit kan tinggal dibawa bengkel aja. Kan sekarang itu bengkel udah 

banyak sekali. 

 Maksudnya kaya info dan tips gitu? 

Kalau aku rasa ada beberapa ya. Aku sendiri juga pernah coba kaya buat ngatur setelan swing arm ini. 

Kadang orang salah ngaturnya jadinya bisa ngerusat karet dekat rantenya. Ini kan kalau misal ganti 

gitu duinya itu lumayan bikin jebol 

 Kok bisa gitu mas tau dari mana? 

Kan ini ga imbang bagian kiri dan kanan. Dulu ini ya aku pake gitu bagian belakang jadi gak imbang. 

Tanya bengkel suruh ganti dudukan shock. Wah ya boros. Baca – baca di OtoPlus ada yang jelasin 

caranya. Jadinya ya tak coba, tapi sampai sekarang ya ga masalah. Berarti ya lumayan jadi irit ga perlu 

beli dudukan shock belakang itu. Itu contohnya kalau yang lain tanya temen yang lain aja. 

 Emang infonya itu kaya gimana si mas? 

Kalau infonya banyak kan tinggal kita sendiri, kalau ga rusak malah diotak – atik jadi rusak ya lucu itu 

malah kita sendiri yang jadi rugi kan. Selama kita bisa betulin dan tau coba aja. Tapi kalau ga bisa 

tinggal bawa ke bengkel aja. Ga perlu repot – repot. Kan kita juga tinggal bayar trus selesai 

masalahnya 

 Kalau mas itu tau tentang otomotif itu dari mana aja kok kayaknya fasih? 

Hehehe soal itu ya ga juga. Aku kan ya tau dari sharing, buka dari internet, tanya dengan temen juga. 

Yang penting kita sendiri itu mau kaya bantu atau kasih tau orang lain. Baca di OtoPlus juga ada tapi 

ya tergantung kita kan. Disitu ga cuman vixion aja yang dibahas. Macem – macem motor ada. Ini kan 

juga berguna misal kita bisa bantu orang lain dan juga buat belajar. 

 Selama ini gimana mas touringnya lanacar? Apa ada kendala gitu 

Soal touring ya lancar – lancar aja. Moga aja lancar  ga ada halangan di jalanan. Kan udah udah pada 

tau agendanya. Dan juga lagi jarang soalnya ini lagi pada sibuk. Ada sing buat ngurus sekolah anak, 

kuliah, cari sekolah / kerja. Ntar aja habis lebaran mulai lagi biar ga kesusu aja.  

 Pelaksaan touring ini gimana mas safety ridingnya? 

Ya gitu udah tau semua, kan yang masalah pelaksaanaan aja. Kaya aku dan semuanya lah tau kalau 

pake motor harus helm. Tapi kan ga semua. Bair praktis ga pake helm ya biasalah namanya juga 

orang kan pengenya enak sendiri.  

 Soal itu kan udah banyak mas infonya? 



jelas. Kaya aku tau itu dari polisi, trus juga orang tua juga sering ingetin, di sini juga kewajiban, di 

OtoPlus juga ada beritanya. Tapi ya itu kita kan pelaksaannya kalau aku rasa ini kan masalah 

kesadaran yang kurang. Ini ga cuman aku aja, smua orang juga kaya gini biasanya. 

 Nah gimana mas yang di OtoPlus itu? Seperti apa yang disajikan kepada pembacanya itu? 

Kalau tak lihat ni sama aja, cuman kan ada ulasanya. Tapi hasilnya sama aja, pada tau tapi ga 

diprkatekin ini. Ya aku sendiri ya termasuk yang gitu. Emang biasa seneng gampangnya aja jadi g 

merhatiin gituan 

 Harusnya kaya gimana mas? 

Kalau aku rasa ga mungkin ya. Kan ini tergantung orangnya. Beda orang juga beda pendapat yang 

penting mereka tau dululah minimalnya safety riding itu kaya gimana trus juga pendapat mereka itu 

kaya gimana. Nah yang akhirnya dari sini tinggal perilaku di jalan gimana. 

 La di YVCI gimana? 

Kalau disini udah jelas kan tiap kumpulan juga diingetin trus juga pada disindir kalau ga safety riding. 

Tapi udah semua sih yang tau itu. Aturan juga udah jelas, yang penting kumpulan tertib masalah 

diluar itu terserah kan kita juga ga bisa ngawasi. Soal touring semua juga sudah paham kan kalau kita 

aja keluar kota juga tertib kalau ga tertib juga udah ditilang kan kita ngelewatin berapa banyak pos 

polisi. 
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OTOPLUS 8 tahun 

Trend waktu itu waktu aku masih SMA yang sedang jadi musim pernak – pernik Posh. Yang jadi 

musim dulu airbrush kartun, model ceper, model racing kaya road race buat motor bebek, trend ban 

kecil juga pernah. Kalau sekarang yang musim minor fighter tapi ga banyak juga soalnya banyak 

duit buat modifikasi seperti ini. Touring kalau ga yang minimalis model sport ga terlalu banyak 

diubah cuman maen variasi aja di motornya 

Soal tertarik ga juga cuman ya biar tau aja kaya gimana.tahu tentang kaya apa aturanya, event yang 

diadakan itu sih 

Banyak sih kaya tentang cara mengetahui seperti apa milih ban motor yang bagus kaya itu 

contohnya 

Trend modifikasi, event balapan, info dan tips otomotif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksi Tatib (4 tahun) 

Aku tahu safety riding yang baik, jadinya setidaknya aku kasih contoh ke yang lain safety riding itu 

kaya gimana.kan pas kumpulan juga aku ingetin ke semua safety riding itu wajib disini 

jadi tahu motor ya, misalnya aku ada yang rusak trus temen – temen disini yang tau juga mau 

bantuin 

Acara – touring atau jambore itu sering dibirembug bareng biar semua anggota juga pada tahu 

Safety riding, info otomotif, kegiatan YVCI-Sa 
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OTOPLUS 6 tahun 

Aku tahu trend modifikasi dari OtoPlus, teman, dan dari internet. kalau sekarang itu modifikasinya 

ya, yang jelas banyak banget. Ga seperti dulu yang emang modifikasinya sama kaya semua motor 

pada pake posh. Kalau sekarang udah ga beda tergantung motornya 

safety riding dari OtoPlus juga ada tapi soal penerapanya aku belum tentu bisa, kalau kaya touring, 

pergi keluar kota selalu. kalau cuman keluar di deket malah ga pakai helm. Soalnya aturan di YVCI-

Sa seperti itu, semua motor anggota wajib 

aku tau dari internet, temen – temen yang bagi pengalaman, oto plus juga bisa. Contohnya kaya ini 

mengetahui setelan mesin untuk oprek balapan itu kaya gimana.yang di OtoPlus kalau cuman dibaca 

aja ya ga bakal bisa harus dicoba 

 Trend modifikasi, info dan tips otomotif,  safety riding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksi Touring (1 tahun) 

Yang jelas kita saling sharing, temen – temen yang bagi pengalaman bisa jadi pengetahuan. malah 

kadang bantu langsung kalau lagi bertulin motor itu enaknya….Selama ini ya banyak dengan YVCI 

aja, kalo diluar itu belum pernah. Kita mau touring itu juga dirembug bukan langsung beragkat aja. 

kalau gini aku yang repot 

Safety riding, info otomotif, kegiatan YVCI-Sa 
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OTOPLUS 5 tahun 

Setahuku modifikasi kaya road race yang paling banyak sih. ceper pake ban kecil trus penambahan 

di belakang pake box, yang lucu sampe boneka juga dipajang di deket box motor. Model buat 

supermoto juga banyak tapi ga terlalu banyak yang ngikutin soalnya kadang ga cocok aja ama 

motornya 

Tentang hasil balapan itu sendiri, selain itu paling cuma profil pembalapnya sih 

mungkin ini jadi tahu tentang penjelasan mesin injeksi, gimana cara kerjanya, 

Ya aku tahu kalau itu penting dari OtoPlus, polisi atau yang lain juga sering kasih tahu. Ya  cek 

sendiri, mana ada yang kurang. Semuanya komplit, Selama di kegiatan seperti kumpulan / touring 

harus . Tapi kalau cuman keluar sebentar ya ga apa – apa 

Trend modifikasi, event balapan, info dan tips otomotif,   safety riding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua (4 tahun) 

aku dapat dari tanya bengkel, internet, otoplus yang penting harus berani dipraktekan, biar jelas. 

Yang lain juga dapat dari temen – temen disini 

kita rapatkan dulu dengan anggota, karena kita berkunjung ke komunitas motor lain bawa nama 

YVCI-Sa. Selama ini kita emang banyaknya ke YVCI, blm pernah di komunitas lain 

itu penting. Ya  cek sendiri, mana ada yang kurang. Semuanya komplit, Selama di kegiatan seperti 

kumpulan / touring harus . Tapi kalau cuman keluar sebentar ya ga apa – apa 

Safety riding, info otomotif, kegiatan YVCI-Sa 
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OTOPLUS 3 tahun 

Vixion kaya model sport, model minor fighter itu yang jadi trend. tahunya ini juga dari OtoPlus 

soalnya banyak nampilin seperti ini. Motor lain juga ada bentuk modifikasinya yang pastinya beda 

kaya trondol atau ceper, banyak lah yang lain itu 

sekadar tahu aja seperti grasstrack, road race.aku sendiri kurang minat ya di kegiatan itu 

Seperti tentang baca kode di ban ini sebenarnya ada maksudnya yang aku tahu dari baca dari sana. 

Ini kan sepele tapi buatku perlu buat nambah pengetahuan juga tentang otomotif 

bisa juga jadi informasi jadi tahu safety riding di sini juga wajib safety riding, tapi aku sendiri juga 

ga selalu safety riding sih bisa repot 

Trend modifikasi, event balapan, info dan tips otomotif safety riding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota (2 tahun) 

Informasi tentang motor itu ga cuman dari otoplus aja, bisa juga pas kumpulan aku tanya dengan 

temen – temen disina. Kan ya mesti mau kasih informasi jika tahu 

Safety riding juga lah, kalau ga bisa disindir pas kumpulan. Hehehe kan pas kumpulan selalu 

diigetin buat wajib safety riding.  

Dalam kumpulan juga selalu dibahas bareng sih acara kaya touring itu. tapi ya mesti ke nyambangi 

YVCI chapter lain 

Safety riding, info otomotif, kegiatan YVCI-Sa 

 

 



 

Coding Hasil Wawancara 

 

Wahyu 

20 

Sma 

Mahasiswa 

 

 

MOTORPLUS 4 tahun 

Model touring ini yang paling banyak kan ga terlalu sulit juga bentuknya ga ngerubah semua body 

motor. kalau modifikasi yang model jaman dulu aku belum terlalu ngikutin soalnya aku dulu belum 

minat di otomotif 

tahu tentang macam – macam event balapan itu dari yang lokal sampai nasional 

Soal itu aku tahu tentang bagaimana tentang oprek mesin yang benar. Tahu juga tentang cara 

mengetahui tentang spare part motor yang palsu seperti apa 

Trend modifikasi, event balapan, info dan tips otomotif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota (3 tahun) 

Kaya gini mas, misalnya kita saharing pengalaman. Kan ini bisa nambah pengetahuan contohnya 

aku jadi tahu mana tempat bengkel yang menjual spare part motor yang murah 

kumpulan juga sering dipakau rapat kegiatan agenda YVCI-Sa, misal rencana touring ke YVCI-

Jakarta atau acara jambore nasioanl 

Yang tentang safety riding itu ya pastinya. Kan pas kumpulan aja sering diingetin baur safety riding. 

tapi diluar kumpulan ya ga safety riding 

Safety riding, info otomotif, kegiatan YVCI-Sa 
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MOTORPLUS 4 tahun 

Banyak ya mas, kaya trend modifikasi motor itu jelas banyak dan beda – beda kadang aku sendiri 

juga bingung yang di MotorPlus itu, Soalnya yang modifikasi pada aneh – aneh 

tau tentang milih tabung shock yang baik, yang di MotorPlus juga dijelasin sih patokanya diliat dari 

bawah 

Yang soal balapan jelas iya kan jarang diliput di koran atau tv. Dari baca – baca aku jadi tahu 

pembalap road race sapa aja 

Trend modifikasi, event balapan, info dan tips otomotif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota (1 tahun) 

Jelas aku tau  itu penting buat keselamatan. Motorku kelengkapanya buat  telah terpasang. Aku pergi 

ke luar itu aku ya komplit, pake helm bawa SIM, STNK. Kalau cuman keluar di gang depan situ ya 

ga 

Informasinya aku  sih baca MotorPlus juga dari tanya ke temen – temen kalau misalnya ada yang 

aku ga tahu maksudnya. Mereka pasti mau bantu kok 

Kalau aku kalau menghubungi trus touring kesana ya belum, itu kan urusanya yang pengurus dari 

YVCI-Sa dan dirapatkan. Kita seringnya hubungan dengan sesama YVCI, belum pernah dengan 

yang lain 

Safety riding, info otomotif, kegiatan YVCI-Sa 
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OTOPLUS 5 tahun 

Yang ini mungkin trend lampu HID yang sedang banyak yang pakai, di OtoPlus sering nampilin 

yang modifikasi kaya gini 

yang penting tips tentang ini, milih velg tapak lebar yang bagus. Dulu pernah dijelasin kalau yang 

dari alumunium gampang distel 

safety riding ada beritanya tapi ya sama aja kaya bahaya naruh helm di jok belakang 

Trend modifikasi, event balapan, safety riding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota (4 tahun) 

Kalau modif kaya aku jelas  udah aturan wajib . Ya ga juga kadang ya seringlah melanggar lampu 

merah, juga pergi deket – deket ga pake helm gitu 

dari baca OtoPlus, tanya – tanya ke teman, internet, ya kadang kalau kita ke bengkel kita lihat – lihat 

itu bisa aja jadi ngerti 

yang aku tahu belum pernah sih touring diluar YVCI. Tapi kita seringnya dengan YVCI dan juga 

diarapatkan karena biar tahu peserta yang ikut sapa aja 

Safety riding, info otomotif, kegiatan YVCI-Sa 
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OTOPLUS 5 tahun 

Kalau aku ya jelas dari trend itu apa. Misal buat vixion itu touring beda dengan mio j atau honda 

blade. Nah yang di OtoPlus itu dijelasin modifnya itu kaya apa 

info soal motor itu kaya misalnya tips buat kelistrikan motor. ini kan perlu kadang motor bisa 

konslet kena bensin kebakaran. Jadinya kaya OtoPlus berikan berita itu mengechek kelistrikan itu 

gimana 

informasi tentang balapan kaya hasil kejuaraan motorcross. Yang dulu juga pernah ditampilin berita 

pembalap yang meninggal pas mau balapan. Ini ternyata pembalapnya kena serangan jantung 

mendadak 

Trend modifikasi, event balapan, info dan tips otomotif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekertaris (4 tahun) 

aku jadi tahulah safety riding. hehehe tapi yang sulit itu kan prakteknya. Pas kumpulan juga 

diingetin tentang aturan ini jika anggota neglanggar 

informasi lainya itu kaya acara di YVCI-Sa sendiri. paling banyak sih rencana touring itu. tapi ya 

terus – terusan touring. Ini rencananya bulan depan mau ke Jakarta 

iya jelas. Karena anggota disini sering ya kaya diskusi atau misalnya ada yang ga tau tentang mesin 

itu saling tanya. Jadi bisa tambah akrab dan pinter 

Safety riding, info otomotif, kegiatan YVCI-Sa 

 




