
02  BIKE+ Juni 10

HISTORY PRODUK
Cepat
 dari Italia

Go Green: Sampah peruSak

TIPE
LOW RIDER Colnago-Ikes EPS DI2

2#
 ISSUE

Cikal Bakal
low rider



issue 02  BIKE+  2  3  issue 02  BIKE+

Pemimpin Redaksi

Stanley ravel

Team
Creative

Creative Director

rizal Bathara

Editor

Laras eka Wulandari

Pemimpin Umum

riyan Yuliawan

Head of Photography

Bagus panuntun

Advertising & Promotion

Lintang alit

Contributor

adhek

Banyak maaf terucap atas kekurangan kami 

di edisi pertama beberapa waktu lalu. Tak dapat 

dipungkiri memang masih banyaknya kesalahan 

yang sekarang kami coba perbaiki secara terus 

menerus.

Dalam edisi ke dua ini kami mencoba 

memperbaikinya tanpa berhenti meminta 

masukan dan kritikan dari para sepedaholic di 

tanah air. Besar harapan kami untuk menjadikan 

Bike plus kedalam wadah media cetak agar 

dapat memberikan anda kemudahan yang 

lebih, dalam membacanya. 

Berangkat dari banyaknya trend yang 

mulai berkembang, maka para crew bike 

plus di edisi ini mencoba mengeksplorasi lagi 

mengenai dunia goes-mengoes ini. mulai 

dari event yang sempat digelar beberapa 

waktu lalu oleh beberapa organisasi, 

plesir di pulau dewata, safety riding yang 

baik, peralatan gear bersepeda, sampai 

dengan sajian utama yang mengulas 

mengenai aliran low rider yang tengah 

marak di kalangan sepedaholic di 

berbagai Jakarta.

Tidak lupa juga dengan ulasan 

mengenai dampakyang disebabkan 

dari sampah, yang memang selalu 

hadir di setiap waktu hidup kita, 

apa dampak dan bagaimana 

mengatasinya? Baca selangkapnya 

di edisi ini.

Selamat menikmati…yaah… •
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headline

HEADLINE

SEBENARNyA NGGAK ADA 
PAKEM STyLE TERTENTU BAGI 
PENGENDARA LOW RIDER. 
STyLE PARA PENUNGGANG 
LOW RIDER BIASANyA 
TERPENGARUH OLEH MUSISI 
DARI MUSIK yANG MEREKA 
GEMARI. BERIKUT PILIHAN 
BIKE + UNTUK MENDUKUNG 
PENAMPILAN KAMU DI ATAS 
LOW RIDER. 

PICK 
YOUR 
STYLE

Topi fedora biasa di gunakan para 
penunggang low rider untuk asesoris mode

ROCKABILLY 
STYLE

P
ara penunggang 
low rider dengan 
tampilan seperti ini, 
biasanya terinspirasi 
musisi dan grup 

band rockabilly seperti elvis 
presley, The hammer, the 
rowdymen, The hydrant, dll. 
Biasanya penunggang dengan 
tampilan rockabilly ini terlihat 
menggunakan jenis chopper. 
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Musik hiphop juga mempengaruhi 
gaya anak sepeda lowrider. 
Biasanya dengan music hiphop 

yang mereka gemari, gaya mereka dalam 
bersepada juga dapat dicirikan. Dengan baju 
dan celana ukuran oversize serta aksesoris 
yang cukup menyilaukan mata merupakan 
cirri yang mudah dikenali. Sebagai pengguna 
sepeda lowrider. Sepatu dengan jenis 
sneakers atau boots juga bagian dari style 
hiphop yang mereka usung dalam bersepeda 
lowrider. Dilihat dari pemilihan jenis sepeda, 
mereka tidak mencirikan jenis sepeda 
lowrider yang mereka gunakan dengan 
jenis sepeda tertentu. Lebih dapat terlihat 
dalam pemilihan aksesoris dan cat sepeda 
bling-bling.  •

roCkaBILLY 
BeraWaL 

DarI aLIran 
muSIk YanG 

kemuDIan BIaSa 
DIaDopSI oLeh 
penunGGanG 

SepeDa LoW 
rIDer SeBaGaI CIrI 

khaS BerSepeDa 

HipHop 
style 

Dengan pakaian kasual namun 
tetap memperlihatkan gaya ala 
Rockabily seperti t-shirt, kemeja, 
kaus tanpa lengan dengan warna-
warna gelap.  Dipadu dengan 
celana pendek menutupi lutut 
atau celana panjang berpotongan 

lurus yang dilipat bawahnya. 
Tidak lupa kaus kaki (umumnya 
berwarna putih –red) sebagai 
pendukung gaya mereka. Bagi 
yang bercelana pendek biasanya 
ditarik hingga betis. Sepatu 
double sol pun merupakan 
pelengkap dari rockabilly style. 
Tak jarang dari mereka yang 
memilih slayer dan topi fedora 
sebagai aksesoris penunjang 
penampilan. •

headline
HEADLINE
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headline
HEADLINE

Punk 
Style

D
Dalam mengendarai 
lowrider, punk syle 
tidak kalah menariknya 
dengan rockabilly style 
dan hiphop style. Gaya 

punk  yang diusung pemain low 
rider juga sama seperti rockabilly 
dan hiphop yang dipengaruhi oleh 
musisi-musisi punk. Dengan kaus 
pas badan warna gelap (rata-rata 
hitam –red) yang dipadu dengan 
celana gaya pensil atau yang biasa 

disebut skiny pants menjadi pilihan 
punk style. pesepeda dengan gaya 
punk, tidak terlalu memikirkan 
jenis sepeda lowrider yang mereka 
gunakan. kebalikan dari hiphop style 
yang mencolok asesoris dan cat 
yang bling-bling. pengendara low 
rider tipe ini  biasanya terlihat dari 
pilihan warna-warna gelap seperti 
hitam dan minimnya asesoris. •

BeachBoy
s t y l e

G
aya anak pantai bisa 
kita sebut dengan 
the beachboys style. 
Sepeda lowrider  
jenis beach cruiser 

adalah sepeda yang digunakan para 
pesepeda dengan gaya beachboy 
style. Dalam bersepeda lowrider, 
beachboy style juga mempunyai gaya 
yang dapat dicirikan. penggunaan 
kemeja motif flora (bunga) dengan 
warna terang yang mencolok khas 

musim panas yang dipadu dengan celana bermuda yang kasual menjadi pilihan 
dalam para beachboy style. Sepatu dengan gaya kasual santai menjadi pilihan 
yang tepat. Dipadu dengan topi jerami khas pantai dan kacamata hitam juga 
merupakan pilihan  pelengkap penampilan. •

Beberapa asesoris yang menjadi 
pilihan punk style

11  issue 02  BIKE+issue 02  BIKE+  10  
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Polygon Tour De 

Jakarta 2010
Pertarungan Sengit Di Ajang Bergengsi

Pada 10 Juni lalu sekitar 7 tim kontinental yang berasal dari New 
Zealand, Korea, Australia dan Malaysia juga serta 8 tim elit lokal lainnya 
bertarung di ajang lomba balap sepeda jalan raya yang bertajuk “Polygon 
Tour De Jakarta 2010” dengan nominal hadiah yang diperebutkan sebesar 
Rp 116 juta.

headline
HEADLINE

Setidaknya ada dua kategori yang turut 
diperlombakan dalam Polygon Tour De Jakarta, 
yakni individual dan juga beregu atau tim. 
Tim lokal yang mengikuti acara ini adalah ISSI 
Pengprov DKI, Bintang Krangan Cycling Club 
Jakarta, Putra Perjuangan Bandung, Dodol Picnic 
Garut Team, Custom Cycling Club Indonesia, 
ISSI Pengprov Jawa Timur, WSP Management 
yogyakarta dan juga Kutai Kertanegara Cycling 
Team. Sedangkan dari kubu internasional ada 
OCBC Singapore, Bike Bug North Sydney, CCN 
Colocci, Eddy Hollands Bicycle Service, Geumsam 
Ginseng dan Polygon Sweet Nice Cycling Team.

Sudah jelas hawa panas persaingan akan 
semakin kental diantara para pengoes sepeda baik 
dari internasional maupun lokal. Hal serupa juga 
turut disampaikan oleh Harijanto Tjondrokusumo 
selaku Manajer Tim Polygon Sweet Nice, “kami 
sangat optimis sekali dalam tour de Jakarta kali 
ini, mengingat maeri pembalap yang kami sangat 
memenuhi kaliber sekelas internasional. Dengan ini 
kami siap bertarung all out dan mengerahkan sekuat 
tenaga,” Ujarnya dengan sangat optmis.

Ada sedikit perbedaan antara Tour De Jakarta 
Polygon 2010 dengan acara serupa sebelumnya, kali 
ini hajatan besar para pengoes sepeda ini tidak lagi 
menempuh 5 wilayah Jakarta namun mereka bertarung 
di Sirkuit Race yang letaknya di ruas jalan protocol 
layaknya Sudirman – Thamrin saja. Hal tersebut dibuat 
dikarenakan untuk mencegah dan menghindari padatnya 
kemacetan di Ibu Kota. 

13  issue 02  BIKE+issue 02 BIKE+  12  
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1. maTnur maTnur Ina   pSn   4:00:04
2. nununG BurhanuDIn  Ina    +0
3. proJo WaSeSo Ina    +0
4. nuGroho krISnanTo Ina    +0
5. paTrIa raSTra Ina   pSn   +0
6. JI Wen LoW SIn   GGa   +0
7. DaVID TreaCeY mLT    +0
8. herWIn JaYa Ina   Ina   +0
9. rYan arIehan Ina    +17
10. muhammaD TauFIk Ina    +55
11. SaSCha DamroW Ger    +3:52
12. hekSa prIYa praSeTYa Ina    +3:52
13. BaYu SaTrIo Ina    +3:52
14. IWan SeTIaWan Ina    +5:49
15. harI FITrIanTo Ina   Ina   +5:51
16. BreTT GILLeSpIe auS   pSn   +6:10
17. FaTahILah aBDuLLah Ina    +6:14
18. TeDDY aDrIan SapuTra Ina      +6:14
19. harTono GunaWan Ina    +6:14
20. BroCk roBerTS auS    +6:14

INDIVIDUAL RESULT

Team Result

issue 02 BIKE+  14  

POLyGON SWEET NICE
12;06:22
1. matnur
2. rastra patria Dwan
3. Brett Gillespie

WSP MANAGEMENT
12:07:21              
1. nugroho kisnanto
2. muhammad Taufiq
3. Fatahilah abdulah

KUTAI KARTANEGARA CyCLING
12:11:42
1. projo Waseso
2. Bayu Satria
3. adi Wibowo

INDONESIA NATIONAL TEAM
12:12:17
1. herwin Jaya
2. hari Fitriano
3. Jimmy pranata

BIKE BUGS NORTH SyDNEy
12:14:04
1. Treacy 
2. roberts
3. Jones

CUSTOM CyCLING CLUB
12:16:07
1. prasetya p
2. Setiawan Iwan
3. Gunawan h

headline
HEADLINE
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HISTORy

T
erima kasih. mungkin 
hanya itu yang paling tepat 
diungkapkan kepada sang 
pioneer low rider, George 

Barris. Sepeda Schwinn Sting 
ray yang menyerupai dragster 
(kendaraan untuk drag race –red) 
miliknya ternyata menginspirasinya 
untuk dimodifikasi seperti yang 

BAGAIMANA JIKA THE 
CUSTOM KING, GEORGE 
BARRIS TIDAK PERNAH 
BEREKSPERIMEN PADA 
SCHWINN STRING RAy 
MILIKNyA?. MUNGKIN 
SUBKULTUR yANG 
MENDUNIA INI TIDAK 
AKAN PERNAH ADA.  

THE LOW AND SLOW,
BUT SURE!!!

biasa ia lakukan 
pada mobil-mobil di amrik. Sepeda 
yang khusus dibuat untuk seorang 
zombie dan drakula bernama 
eddie munster dalam serial TV 
The munster ini tampil dengan full 
modifikasi. Dengan frame cruiser 
yang diubah kedalam bentuk rantai, 
tampilan Schwinn String ray hasil 
karya seni The Custom king ini 
langsung menjadi buah bibir bagi 
pemilik dan penggemar Schwinn 
Sting ray kala itu. maklumlah, saat 
itu memang sepeda jenis ini sedang 
naik daun di kalangan anak muda 
amrik. 

Beriringan dengan tren 
Schwinn String ray yang mewabah, 
sebenarnya saat itu tren 
menceperkan mobil juga melanda 
kalangan anak muda amrik. Tetapi 
untuk hobi yang satu itu, kocek yang 

dibutuhkan tidaklah 
sedikit, maka yang 
bisa merasakan tren 
tersebut hanyalah 
mereka yang 
beruang. Sementara 
anak-anak dari 
kalangan bawah 
hanya bisa melongo. 
para imigran mexico 
yang bermukim 
di California, juga 
terkena dampaknya. 

Imigran yang disebut Chicano ini 
merupakan warga ekonomi lemah. 
mereka hanya mampu membeli 
kendaraan bekas. untuk itu 
mereka hanya mampu membuat 

17  issue 02  BIKE+issue 02  BIKE+  16  
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tampilan luar mobil dragster, tanpa 
memperkuatnya dengan mesin 
hot rod. 

ada beberapa versi tentang 
cikal bakal low rider sebuah 
kendaraan. ada yang bilang 
kendaraan mereka terlihat low 
karena para imigran tersebut 
suka melakukan convoy dengan 
jumlah banyak. Biasanya mereka 

juga membawa banyak keluarga 
didalam satu kendaraan sehingga 
menjadi sangat rendah di jalan. 
ada juga yang mengatakan, 
mereka menampilkan gaya baru 
low and slow dengan memotong 
per-suspense mobilnya sampai 
ceper hampir menyentuh tanah. 
Lantas, versi mana yang benar?. 
mungkin kendaraan menjadi low 

HISTORy

karena kedua factor tersebut. 
Yang terpenting dari gerakan 
ini adalah suatu kebanggaan 
mempertahankan kultur dan 
sejarah dari sebuah kendaraan. 
Teori have must new vehicle, more 
shining, expensive and fast yang 
dianut warga kulit putih dipatahkan 
dan diubah kaum Chicano menjadi 
disposable, replacable dengan 

expiration date dan tentunya slow 
and enjoy riding. 

Terbang dan Tenggelam 
kegilaan desain Schwinn Sting 

ray 20” yang tampil dalam serial 
TV The munster membuat warga 
Chicano tertantang membuat 
low rider pada sepedanya. 
mereka merasa modifikasi 
yang dilakukan Barris tidaklah 
cukup. para art worker Chicano 
melampiaskan art skill mereka 
pada Schwinn Sting ray dengan 
memasangkan antena untuk 
bendera, kaca spion, memodifikasi 
bodi framenya yang seolah-olah 
tertutup tangki bensin motor, dan 
membuat low sepedanya dengan 
membengkokkan garpunya. 
Schwinn Sting ray pun bukan hanya 
sekadar sebuah transportasi, tapi 
juga menggambarkan jati diri si 
penunggangnya.

Selain itu, melihat trend 
low rider yang makin menggila, 
pabrikan sepeda Schwinn 
mengeluarkan ‘new Cruiser Sting 
ray’. Jenis ini merupakan revolusi 
baru dari sting ray yang pernah 
dikeluarkan sebelumnya. model ini 
juga masih mengacu pada model 
motor dragster yang ngetop 
saat itu. Bedanya, frame ‘new 
Cruiser Sting ray’ dilapisi krom 

19  issue 02  BIKE+issue 02  BIKE+  18  
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seperti mobil-mobil low rider yang 
terinspirasi dari bling-bling kaum 
latin Chicano. karena modelnya 
yang nyaman dikendarai, begitu 
pula dengan desainnya yang unik, 
maka sepeda ini pun booming dan 
digemari, seperti jenis sebelumnya.

ngetopnya serial TV  yang 
menceritakan kisah keluarga 
zombie dan drakula ini,  nyatanya 

berbanding lurus dengan wabah 
low rider yang makin merebak. 
hampir anak-anak muda di setiap 
sudut amrik pada  era itu terlihat 
mengendarai low rider dengan 
santainya. Bukan hanya di amrik, 
wabah ini juga terbang dan 
menyebar di belahan negara lainnya 
termasuk eropa. 

HISTORy

jenis 
Chooper, Limo, Ben Wilson, 

dan Basman. orang awan sering 
menyebut jenis-jenis customized 
bike sebagai low rider. apalagi 
ground clearance-nya dibuat 
seceper mungkin. 

Growth in Indonesia
Bagi anda yang mengagumi 

atau yang merasakan remaja di era 

‘70an, pasti pernah tahu bahkan 
kenal dengan sepeda kumbang 
mini. Ya, banyak yang mengatakan, 
sepeda jenis itu merupakan cikal 
bakal low rider di Indonesia. 
peredaran sepeda ini terbilang 
sempit selama kurang lebih 10 
tahun dibandingkan onthel, mTB, 
dan BmX.  namun aliran low rider 
sendiri, saat itu belum merasuki 
masyarakat Indonesia. 

Barulah sekitar dekade 90an 
wabah low rider merebak di tanah 
air. Sama seperti di amrik, wabah 
ini bermula dari menceperkan mobil 
dan motor. Dikarenakan mahal, 
maka banyak yang beralih ke 

Beberapa pabrikan sepeda 
juga mengeluarkan sepeda cruiser 
20”. Beberapa diantaranya, 
raleigh (Inggris), Stelber, Western 
Flyer, dan murray (amerika) dan 
Low rider Bicycle Inc. (amerika/
australia). Di asia ada juga Benny 
Indonesia, Benny Japan, Fuji 
Feather, dan phoenix. 

namun pada awal ‘80an, low 
rider tenggelam seiring maraknya 
BmX dan mountain bike. Walaupun 
low rider  jarang berkeliaran di 
jalan, pasaran sepeda-sepeda low 
rider klasik masih sangat diminati. 
pelan tapi pasti Sting ray klasik 
menjadi sangat popular. Terbukti 
Schwinn Sting ray klasik pun 
menjadi langka dan mahal. 

The Show Bike
Low rider sering disandingkan 

dengan customized bike. hal 
tersebut berawal dari maraknya 
cruiser yang dibuat se-ceper 

mungkin. Bent fork yang dibuat 
miring membuat wheel base-nya 
sangat panjang, sehingga sulit 
dikendarai di jalanan. Dengan 
demikian, selain untuk dikendarai, 
fungsi low rider juga untuk 
dipamerkan. karena konsep inilah, 
low rider sering disandingkan 
dengan customized bike, seperti 

21  issue 02  BIKE+issue 02  BIKE+  20  
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sepeda. penerapan low rider pada 
sepeda di Indonesia sebenarnya 
tidak ada yang tahu pastinya kapan. 
namun seiring banyaknya pemain 
sepeda motor yang gemar sepeda 
jenis ini, maka hal tersebut dapat 
dikatakan sebagai awal aliran low 
rider diterapkan pada sepeda.

Sekarang ini perkembangan 

low rider bukan hanya menjamur 
di Jakarta, tapi juga di Bandung, 
Bali, palembang dan Samarinda. 
om Joko (pemain low rider dari 
komuitas SIL BC –red) mengatakan 
low rider tidak melihat seberapa 
orisinil perangkat yang ada, namun 
lebih mengutamakan tema apa 
yang diusung si empunya. 

HISTORy

Memang sejatinya low rider hanyalah 
istilah untuk sepeda ber-frame 16”, 
20” atau 26”. Namun beberapa 
sepeda di bawah ini juga bagian yang 
membuat low rider makin seru.

Basman
Basman adalah seorang 
desainer asal Belanda. 
Ciri khas Basman adalah 
frame cruiser dengan 
lengkungan hampir 
menyentuh tanah.

Ben Wilson
Ben Wilson adalah desainer 3D. Desain sepedanya 
yang terkenal adalah sepeda crystal hasil kerjasama 
dengan produsen perhiasan ternama Swarovski.

Trike
Trike merupakan jenis low rider yang 
menggunakan tiga buah roda tiga 
menyerupai kendaraan roda dua (diamond 
frame (tradisional) atau terbuka).

Limo
konsep sepeda ini adalah 
wheel base yang sangat 
panjang. agak sulit 
mengendarai jenis limo, 
untuk itu diperlukan skill 
tinggi. 

Chopper
Jenis sepeda ini ber-top tube lurus 
dengan frame 20”. Ban yang diguna-
kan berbeda antara depan (16”)  dan 
belakang (20”). Stang yang digunakan 

biasanya stang ape hanger, banana seat 
dan sissy bar.  konsep sepeda ini diinspirasi dari motor 

harley Davidson. ‘pemain-pemain’ chopper di eropa kebanyakan mereka 
yang menggemari motor harley Davidson. Tak jarang mereka juga meng-
gunakan band sepeda motor degan tapak lebar. 

23  issue 02  BIKE+issue 02  BIKE+  22  
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D
engan 
peluncuran 
Sram XX tahun 
lalu, hal itu 
tak terelakkan 
bahwa saingan 
Shimano 
akan segera 

disesuaikan dan memulai grupset 10 
speed mTB mereka  sendiri. 

Desas-desus di industri ini 
menyatakan bahwa mereka akan 
memperkenalkan peralatan tambahan 
pada paket premium, XTr. Tapi 
sebaliknya mereka memilih untuk debut 
dalam versi terbaru dari Deore XT 

produk
PRODUK

dan lx.
Drivetrain Shimano teknologi 

baru yang disebut Dyna-Sys, dan 
mengukuhkan mereka tidak hanya 
menambahkan gigi tambahan pada 
kaset.

Bahkan, mereka menyebutnya 
“cara baru untuk berpindah.” kedua 
groupsets akan mendapatkan 
cranksets baru, rantai, kaset, 
derailleurs dan 2-Way release shifter 
belakang. 

hanya tersedia chainset triple 
(42-32-24T) - sebuah keputusan yang 
menarik, mengingat bahwa salah satu 

keuntungan utama dari kaset 10-
speed dirasakan bahwa anda dapat 
membagi plat FD terkemuka selalu 
menjaga jumlah yang memadai gigi.

Big S mengatakan mengatakan 
bahwa berbagai peralatan yang 
lebih luas di belakang, jarak roda 
gigi yang lebih luas di bagian depan 
dan belakang mechs lebih baik dan 
perubahan, menciptakan halus dan 
lebih intuitif mengubah pedal lebih 
efisien dan efektif, dan memungkinkan 
pengendara untuk tinggal di 
powerglide setengah dan lebih besar 
untuk sebagian besar waktu. •
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VELIX fOLDING 
BIKE AKAN 
MERAMAIKAN 
PASAR
SEPEDA DUNIA

P
ara produsen sepeda dunia mungkin harus sering berinovasi 
dalam segala hal,  karna semakin banyak produsen-produsen 
yang saling  bersaing  untuk beradu menempati pasar dengan 
persentase yang tinggi

akhir tahun ini akan keluar folding bike bergender mTB. 
Seli yang satu ini memang beda dari seli lainnya. Body-nya 

kekar karena diperuntukkan untuk medan yang sangat keras. Terbuat dari 
bahan karbon yang memiliki serat padat sehingga para rider tidak usah 
meragukan kekuatan dari seli yag satu ini. Selain kuat, bobotnya sangat 
ringan, yaitu sekitar 7kg. memiliki panjang antara ban depan dan belakang 
sekitar 1,24 m dan tinggi 1m. untuk standart folding bike, merk Velix ini 
sudah melebihi kriteria yang diinginkan para rider. Selain ringan dan kuat, 
tampilannya pun sangat modern. Beragam pilihan warna yang dapat 
disesuaikan dengan selera si penunggangnya menambah 1 nilai plus. 

Dengan merogoh kocek sebesar uSD 2630 (rp. 23.670.000) anda 
dapat membawa pulang sepeda buatan korea tersebut. memang harga 
yang cukup mahal dan bikin kantong kering. Tapi, namanya juga hobi, uang 
bukan masalah kan?. •    

RINGAN 
DAN KOKOH

COLNAGO-IKES EPS DI2

S
iapa sangka pabrikan asal italia ini mampu membuat 
pecinta sepeda di seluruh dunia berdecak kagum 
dengan desain yang dikeluarkan Colnagno produsen 
sepeda besar asal Italia ini.

Sepeda yang dibalut serat carbon ini  
menggunakan teknologi gigi-Dura ace Di2 elektronik 
menawarkan kinerja yang stabil dbagi pengendara sepeda 
ini. Tidak itu saja bagi calon pembeli sepeda ini di suguhkan 
beberapa warna pilihan antara lain  White dengan grafis Italia 
(akIT), karbon dengan grafis Italia (ak00), karbon dengan 
grafis biru & putih (akBL), karbon dengan grafis putih & merah 
(akrD), karbon dengan grafis merah & emas (akSB), karbon 
dengan grafis ungu (akVI), matte karbon (mTBk), putih (pr99).

Bagi para pecinta sepeda di tanah air memiliki sepeda ini 
suatu kepuasaan sendiri untuk menungganginya! •

Seni Di jALUR 
bALAp

produk
PRODUK
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snapshootSNAP
SHOOT

29  issue 02  BIKE+issue 02 BIKE+  28  



issue 02  BIKE+  30  31  issue 02  BIKE+

snapshootSNAP
SHOOT
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Let‘s 
Bike For
A Better 
tommorow

M
engulang kesuksesan 
‘Atma Jaya fun Bike 
2009’, fakultas Ekonomi 
Universitas Atmajaya 
kembali menggelar 

funbike dan campaign untuk bumi 2010 
pada Minggu, (6/6) . Event yang bertajuk 
‘Let’s Bike, Lets fun’ ini diikuti 800 peserta 
yang berangkat dari 2 penjuru, yaitu 
halaman parkir IRTI, Monas dan lapangan 
seberang Taman Makam Kalibata. 
Keduanya menuju halaman stadion renang, 
komplek Gelora Bung Karno. 

Dipilihnya dua lokasi tersebut menurut alex, 
yang juga selaku ketua panita,  monas merupakan 
tempat yang sangat familiar bagi warga Jakarta. 
Sedangkan dipilihnya Taman makam kalibata, agar 
para pecinta sepeda yang tempat tinggalnya jauh 
dari monas dapat ikut serta. 

alex, selaku ketua panitia mengatakan 
tujuan digelarya acara ini untuk menggerakkan 
kaum muda supaya bersepeda. menurutnya, 
saat ini kaum muda masih terkesan cuek dengan 
lingkungannya dan lebih suka menggunakan mobil 
dan motor. 

Selain mendorong kaum muda untuk 
bersepeda, rangkaian huT Fe atmajaya ke-50 ini 
juga mengkampanyekan pentingnya air bersih dan 
tumbuhan bagi kehidupan.  pada event ini selain 
funbike juga ada atraksi dari BmX Indonesia, band 
dan bazaar. 

Dengan digelarnya acara seperti ini 
diharapkan sepeda yang saat ini hanyalah sebatas 
hiburan saja, kedepannya akan menjadi pilihan 
transportasi bagi masyarakat. •

info liputan
INfO
LIPUTAN

issue 02 BIKE+  32  



issue 02  BIKE+  34  35  issue 02  BIKE+

Jika anda pernah 
berkunjung atau parkir di 

basement gedung SCBD, Sudirman, 
pasti anda pernah melihat satu-satunya 

toko yang selalu ramai dengan anak muda 
bersepeda penuh warna dan ban tipis khas 
Velodrome. Rocket, toko yang berawal dari 

hobi sang pemilik, akhirnya menjadi salah satu 
distributor sepeda fixgear di Jakarta. Disela-

sela kesibukannya melayani konsumen, 
reporter kami, Bagus sempat ngobrol 
dengan salah satu sales dari Rocket, 

Lucky biasa ia disapa.

info liputan
INfO
LIPUTAN

MAIN FIXIE 
SEMUANYA ADA 
DI ROCKET
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“Biasanya jika seorang rider ingin mendapatkan 

sepeda seperti apa yang diinginkannya, mereka 

merakit  sepedanya terlebih dahulu,” ujar Lucky. 

Di rocket sendiri, mereka menyediakan jasa untuk 

merakit sepeda fixgear. harga yang mereka tetapkan 

mulai 12 juta keatas. memang, harga yang lumayan 

menguras kocek untuk ukuran merakit sepeda single 

speed. 

Bukan hanya itu, rocket pun menyediakan 

jasa mengecat frame, jika para rider ingin warna 

dan semangat baru dalam bersepeda. Lucky 

menambahkan, tokonya juga tidak menolak jika para 

rider membawa suku cadang dan perlengkapan 

sendiri ingin merakit dan dirakiti. Dan sudah pasti, 

harganya juga jauh lebih murah dan membuat nafas 

lebih lega.

 Jika ingin membeli sparepart atau produk dari 

luar negeri, rocket pun dapat mendatangkannya, asalkan para pemesan 

sudah mendapatkan dealernya. 

untuk yang malas dan tidak sabaran menunggu sepeda rakitan yang 

memakan waktu, rocket juga menyediakan buatan amerika yang sudah siap 

untuk digowes. 

untuk urusan trik, Lucky berpendapat ukuran yang pas adalah 53”. 

Cromoli pun dirasa juga paling pas untuk frame fixie, karena selain ringan, 

jenis bahan ini lebih kuat dan tahan dengan tekanan yang sangat berat. Jenis 

bahan inilah yang juga biasa digunakan para pembalap di Velodrome. Tapi 

urusan harga, Cromoli sangatlah mahal untuk ukuran frame. 

Bicara soal fixie, menurut Lucky jenis sepeda ini memang selalu 

diidentikkan dengan skill si empunya. Dalam penyesuaian terhadap 

fungsi-fungsi ngetrik, ukurannya pun menjadi patokan. 

Gear, merupakan bagian utama dalam fixie. untuk itu gearnya 

pun harus menempel pada ban.  “Biasanya, gear pada sepeda 

fixie ukurannya lebih kecil dari sepeda lainnya. Tujuannya untuk 

mempermudah dalam melakukan trik,” tandas Lucky. Soal ukuran 

info liputan
INfO
LIPUTAN

Bicara soal fixie, 
jenis sepeda ini 
memang selalu 

diidentikkan 
dengan skill si 

empunya
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ban, biasanya mempunyai 

ketebalan yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan yang 

biasanya digunakan pembalap di 

Velodrome. Tekananan pada ban 

pun biasanya berkisar 100 atau 

disesuaikan dengan kenyamanan 

si penunggangnya. Joknya pun 

mengacu pada sepeda balap yang 

biasa digunakan di Velodrome dan 

sudah tentu ukurannya lebih kecil 

maraknya gerakan bersepeda akhir-akhir ini membuat toko 
sepeda di bilangan Jakarta Barat ini menjadi ramai dikunjungi. 
Di sela-sela kesibukan dikejar deadline, crew Bike+  sempat 
mengunjungi salah satu toko yang sudah berdiri sejak tahun 1981. 

hendra, pemilik toko tersebut mengatakan, toko sepedanya 
merupakan bisnis turun temurun keluarganya.  
menurutnya, dengan banyaknya acara-acara 
yang bertemakan sepeda sekarang ini sudah 
jelas menguntungkan bagi toko-toko sepeda 
lebih tepatnya di dua tahun terakhir ini, 
khususnya toko miliknya tersebut.  

Toko yang berada tepat di Taman Sari 
tersebut,  meyediakan sepeda dengan jenis 
folding (lipat) dan jenis sepeda Santai.  Sang 
pemilik juga menuturkan, bahwa di tokonya, seli 
merupakan jenis sepeda yang paling diminati, 

dengan range harga kisaran 1 juta sampai 9 
juta keatas. 

FYI, merk  FoldX  dapat menjadi pilihan 
bagi kamu yang punya budget minim. Dan buat 
kamu yang punya kocek lebih, Lamborghini 
merupakan pilihan yang tepat untuk 
ditunggangi. •

dari sepeda pada umumnya. 

untuk foreknya, Lucky 

menambahkan, biasanya fixie 

menggunakan forek yang juga 

digunakan pada sepeda BmX, 

namun ukurannya jauh lebih besar. 

Tujuannya, untuk menahan tekanan 

pada badan saat bersepeda. 

Stang juga merupakan bagian 

penting yang tidak boleh luput dari 

perhatian saat merakit sepeda 

berbatangan tipis ini. “Jenis stang 

yang biasa dipilih rider, biasanya 

sama dengan yang digunakan pada 

mTB dengan ukuran yang lebih kecil,”  •
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S
ebagai produsen lokal 
berkualitas internasional, 
polygon melakukan banyak 
aksi untuk mendukung 
persepedaan Indonesia. 
Gm merchandiser rodalink, 
elkana Timotius yang 

ditemui crew Bike+ saat car free day (25/4),  
mengatakan salah satu dukungannya adalah 
bukan hanya dengan mensuport produk-
produk yang berkualitas, tapi juga dengan 
menyediakan tampat parkiran sepeda di 
mall seperti plaza Indonesia, kampus seperti 
uI, tempat wisata seperti ancol, beberapa 
perkantoran,  dan sekolah.

“Setiap harinya, kami menerima email 
yang masuk untuk minta dukungan penyediaan 
tempat parkir sepeda. Tapi kita tidak bisa 

sembarangan menerimanya harus survey 
terlebih dahulu, seperti benar atau tidak banyaknya 
karyawan atau siswa yang bersepeda, serta 
fasilitas pendukung setelah bersepeda seperti 
kamargan mandi dan tempat ganti pakaian. Yang 
lebih penting, mampu nggak mereka merawatnya,” 
tambahnya.

Dengan gaya hidup bersepeda sekarang 
ini, sudah jelas impact penjualan pun meningkat. 
namun elkana menegaskan, bahwa bisnis 
bukanlah satu-satunya tujuan utama dari 
polygon. Yang terpenting, kata elkana adalah 
menggalangkan masyarakat Indonesia bersepeda, 
sesuai dengan apa yang dicita-citakan polygon. 

Setiap car free day, polygon/rodalink juga 
menyediakan jasa servis atau konsultasi gratis 
bagi semua merk sepeda. Tujuannya bukan hanya 
untuk menarik minat masyarakat terhadap produk 
yang ditawarkannya, melainkan ingin mendukung 
masyarakat Indonesia bersepeda. •

Dukung Terus
PersePeDaan
InDonesIa

info liputan
INfO
LIPUTAN
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event

EVENT Genjot  priok  ride Street 
(GprS) menggelar perhelatan sepeda 
khususnya buat pecinta low rider 
pada minggu (6/6) di Gelanggang 
remaja Jakarta utara, Tj. priok. event 
yang juga dimeriahkan band regae, 
matahari itu diikuti 40 peserta yang 
bukan hanya berasal dari Jabotabek, 
tapi juga ada yang berasal dari 
Bandung, Solo bahkan palembang. 

keempat puluh peserta 
mengikuti  10 kategori yang 

dilombakan 
dan dibagi 
berdasarkan 
kelasnya 
masing-
masing. 
Diantara kelas-
kelas tersebut, 
panitia 
melakukan 
terobosan 
dengan 
memisahkan 
<20” custom 

dan <20” 
restorasi yang biasanya digabung 
dikontes-kontes low rider . “memang 
sengaja dipisah antara <20” custom 
dan <20” restorasi. kan custom 
dan restorasi memang beda, kalau 
digabung nggak bakal ketemu dong,” 
ujar andri selaku ketua 

panitia. Selain 
itu, kontes 
ini juga 
membedakan 
antara kelas 
restorasi  
20” lokal 
dan 20” 
import. 
andri 

menambahkan, 
biasanya kalau 
lokal dan import 
digabung, yang 
lokal suka nggak 
berani keluar. Jadi 
biar sama-sama 
bisa unjuk gigi, 
kelasnya dibikin 
beda.

event yang 
baru pertama kali digelar 
GprS, kata andri, dapat dijadikan 
ajang kumpul pecinta low rider di 
Jakarta, khususnya bagian utara. 
Selain itu juga diharapkan dapat 
menumbuhkan kecintaan anak muda 
Jakarta terhadap sepeda, sehingga 
dapat mengurangi polusi dan 
kemacetan. 

event ini juga memberikan 
penghargaan peserta dengan ‘goes’ 
(dibaca gowes –red) sepeda terjauh 
kepada Wempy, B’gal, moncoz  yang 
menggenjot sepedanya dari Solo-
Tangerang-priok dan Sweet Iron (SIL 
BC) sebagai The Best Club. 

Loni, pemenang 1 radical 
Custom 20” mengatakan, event 
ini dapat memunculkan inspirasi 
kreativitas bagi pecinta low rider. •
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Kelas Restorasi 26’
Juara 1 : rio dari Club Bronx
Juara 2 : resky dari Club Bicycle Garage 34

Kelas Custom 26’
Juara 1 : aji dari Club r2 Bandung
Juara 2 : Dhika dari Club Bronx

Kelas Chopper
Juara 1 : agung dari Club Closed BC
Juara 2 : Bandung dari Club Brother Chopper
Juara 3 : Yandri “Bangong” dari Club Lowte

Kelas Trike
Juara 1 : Chrisfianto dari Club Bronx
Juara 2 : Dhavied dari Club palowty

Best Paint : alfi dari Club Lowte
Best Concept : Bandung dari Club Brother Chopper
Best Display : Dhavied dari Club palowty

Penghargaan dari GPRS Priok :

Pengendara Sepeda terjauh dengan rute SOLO - TG. 
PRIOK kepada :
WEMPY • B’GAL • MONCOZ

Club terbaik SWEET IRON LOWRIDER BC

Kelas Under 20’ Restorasi
Juara 1 : Dhavied dari Club palowty
Juara 2 : Tama dari Club palowty
Juara 3 : adzka dari Club Clown

Kelas Under 20’ Custom
Juara 1 : rian dari Club Bronx
Juara 2 : Fikri dari Club Lowte
Juara 3 : Dhavied dari Club palowty

Kelas Restorasi 20’ Import
Juara 1 : resky dari Club Bicycle Garage 34

Kelas Restorasi 20’ Local
Juara 1 : Shenyo dari Club Bawang Goreng
Juara 2 : Didi dari Club pumpkin hut BC
Juara 3 : adzka dari Club Clown

Kelas Street Custom 20’
Juara 1 : Zaki dari Club South Side
Juara 2 : aldry dari Club South Side
Juara 3 : andez dari Club Backlash

Kelas Radical Custom 20’
Juara 1 : Loni dari Club kayu Tinggi
Juara 2 : alfi dari Club Lowte
Juara 3 : hilda ari Candra dari Club Taman mini

Ini dia juara-juaranya. 
Congrats, yaw!!!

event

EVENT
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SOLIDARITAS 
UNTUK MEREKA

dan juga kasus-
kasus kecelakaan 
jalan raya yang 
melibatkan para 
pesepeda lain 

sebelumnya, 
komunitas-komunitas sepeda di 
seluruh Indonesia akan melakukan 
seremonial untuk memperingati 
para pesepeda yang menjadi 
korban kendaraan bermotor 
tersebut. Di Jakarta seremonial 

ini akan dilakukan dalam bentuk 
“Bersepeda dalam Sunyi” atau 
'ride of Silence', penyalaan 1000 
Lilin di Bundaran hotel Indonesia, 
dan kemudian dilanjutkan dengan 
acara peresmian monumen 
'Ghostbike' di Taman ayodya, 
Kebayoran Baru. •

‘Ride of Silence’
 adalah konvoy bersepeda dalam 
kesunyian untuk memperingati para 
pesepeda yang tewas oleh kendaraan 
bermotor, mengkampanyekan 
pentingnya berbagi jalan, serta 
memperjuangkan hak-hak pengguna 
sepeda. pesepeda di sekitar 25 negara telah 
melakukan ‘ride of Silence’ sejak tahun 2006

‘Ghostbike’ 
adalah monumen bagi para pesepeda yang tewas 
karena kecelakaan di jalan sekaligus juga merupakan 
monumen perjuangan bagi hak-hak pesepeda di jalan. 
Lebih dari 20 negara di seluruh dunia memajang 
ribuan ‘ghostbike’ berupa sepeda lengkap yang 
seluruhnya dicat warna putih di lokasi tempat 
terjadinya kecelakaan yang menewaskan para 
pesepeda tersebut. namun karena satu dan lain 
hal, di Indonesia monumen tersebut akan diletakkan 
pada lokasi di mana lebih banyak masyarakat dapat melihatnya. 
Sepeda putih tersebut akan dilengkapi dengan plat berisi nama-nama para 
pesepeda di Indonesia yang tewas akibat kecelakaan di jalan. •

event

EVENT
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R
ibuan pesepeda 
memadati jalan-
jalan protokol di ibu 
kota pada jum’at 
malam tangggal 18 
Juni  2010 untuk 
menggelar aksi 

solidaritas para pesepeda yang 
wafat akibat kecelakaan, aksi ini 
juga salah satu bentuk kampanye 
untuk berbagi jalan dengan 
pengendara sepeda.

Dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir, tidak kurang dari 12 
orang pesepeda di seluruh 
nusantara wafat dalam kecelakaan 
jalan raya. menjadi tragis di saat 
para pesepeda tersebut dengan 
berbagai alasan melakukan 
kegiatan sepeda harus berakhir 
hidupnya akibat kecerobohan dan 
kelalaian pengemudi kendaraan 
bermotor.

Sabtu, 12 Juni 2010 lalu 
menjadi salah satu hari kelabu 

bagi keluarga besar pesepeda 
Indonesia. Salah satu rekan 
pesepeda dari rocketer's 
(rombongan kereta Bersepeda 
dari Tangerang Selatan), adi 
"adara" nagara(27 th) atau 
kerap dipanggil aga, tewas saat 
bersepeda bersama anggota 
rocketer's lainnya di Jl. raya 
Gunung Sindur, kabupaten Bogor.

aga tewas akibat kelalaian 
sopir truk yang mencoba 
mendahului dua truk lain (dari 
perusahaan yang sama) sehingga 
menghabiskan badan jalan. 
meskipun saat itu korban dan 
rekan-rekannya berada di jalur 
paling kiri serta menggunakan 
peralatan keamanan bersepeda 
lengkap, tapi akibat kelalaian 
pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan kerasnya tabrakan, 
nyawa korban tak terselamatkan 
lagi.

Berkaca dari kasus tersebut, 
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U
ntuk menjadikan 
sepeda bukan 
hanya sebagai 
alat transportasi, 
Cixie menggelar 
ride and Tag #1 

pada Sabtu malam (12/6). ride 
berarti bersepeda and tag berarti 
menempel/menandai. Jaue 
maxx, salah satu pentolan Cixie, 
mengatakan ride and Tag #1 
adalah sebuah kegiatan ekspresi 

RIDE AND TAG #1

This is
“My Fixed
Gear”

di jalanan ibukota oleh para fixie 
rider yang dilakukan secara kolektif 
sebagai respon terhadap ruang 
kota.  “Tema ‘This Is my Fixed Gear’ 
yang diusung diartikan secara 
verbal maupun non verbal sebuah 
fixed gear dari masing-masing 
pengendara, yang sekaligus 
sebagai salah satu aktor dalam 
wacana masyarakat urban.”

hujan deras pun mewarnai 
aksi penggowes yang bermarkas 
di Cikini ini. para rider pun harus 
menunggu reda di Cixiedome 
(markas Cixie –red), tempat start 
ride and Tag #1. acara pun molor 
dari jadwal. Sambil menunggu 
reda, acara pun dibuka dengan 
menonton fixie movie screening. 
kemudian dan pastinya sesudah 
hujan reda, dilanjutkan dengan 
acara pamungkas riding and 
taging. 

“Sepeda, dalam hal ini adalah 
sepeda fixed gear, mempunyai 
arti lebih dari sekedar sebuah 
alat transportasi, hingga dalam 
perkembangannya turut memberi 
nuansa pada kultur urban. 
pemberian arti/makna tersebut 
diwujudkan dalam sebuah karya 
yang nantinya akan ditempelkan 
secara kolektif pada tembok-
tembok di sepanjang jalan ibukota,” 
tambah Jaue.

Start yang molor 90 menit, 
dari pukul 21.00 WIB pun menjadi 

22.30 WIB, tidak membuat 
mereka mengurungkan aksinya. 
penggowes yang berjumlah kurang 
lebih 90 orang ini pun melaju 
ke dua ‘sasaran tembak’, yaitu 

event
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underpass Blora dan underpass 
Landmark. Jalanan yang gelap 
pun berubah penuh warna dan 
terang kerlap-kerlip ‘lampu kucing’ 
sepeda khas Velodrome ini. Gelak 
tawa dan obrolan sesama rider 
pun menambah ceria warna-
warninya malam. Tak jarang 
fixie mereka yang penuh warna 
pun menarik perhatian warga 
ataupun pengendara kendaraan 
bermotor yang melintas. kendala 
seperti ban bocor pun juga kerap 
terjadi saat perjalanan. Tapi 
semua itu bisa teratasi, sehingga 
tidak menggangu jalannya acara. 
mereka kerap  bertemu dengan 
rider fixie lain yang kemudian 
ikut bergabung menambah 
semaraknya malam. 

Setelah kurang lebih 20 
menit ber-riding ria dari Cikini, 
tag-ing pun dimulai. Sekitar 
40 art worker yang juga fixie 
rider menempelkan hasil 
karyanya dengan berbagai 
ukuran di underpass Blora 
dan underpass Landmark. 
Bukan hanya itu, berbagai 
aksi coret-coret dengan pilox 
pun tidak mau ketinggalan. 
“apa aja bole. kan konsepnya 
street art,” ujar masio, 
anggota Cixie yang juga 

peserta ride and Tag. event 
ini nggak stop sampai sini, lho. 
rencananya akan berlanjut di 
ride and Tag #2, yang bakal 
berlangsung pada bulan agustus 
mendatang,” pungkasnya.

rangkaian acara malam 
minggu itu pun dilanjutkan dengan 
riding menuju Bundaran hI untuk 
berfoto bersama dan ditutup 
dengan santap malam di bilangan 
Sabang. Dengan pilihan menu 
makanan yang beragam, Sabang 
merupakan tempat yang paling 
pas untuk mengisi perut setelah 
lelah bersepeda. See you at  ride 
and Tag part 2, guys!! •

event
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SPACE IKLAN
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GO
 GREEN

S
ejak dulu sampai sekarang, 
manusia sadar tidak sadar 
memang akan selalu 
menghasilkan limbah yang 

berupa sampah. Tidak dapat dipungkiri 
lagi, bahwa kerusakan alam di dunia 
tempat di mana kita tinggal diakibatkan 
oleh manusia sendiri.

kalau anda tidak menyadarinya 
coba sekali waktu anda merenung, 

Si Sampah
Yang meruSak

sejak anda terlahir di dunia ini sampai 
dengan saat ini, sudah berapa banyak 
barang yang terbuang setelah anda 
selesai menggunakannya? nah kalau 
anda telah berhasil mengingat kembali, 
coba pikirkan juga bagaiman sampah 
dan limbah itu berkumpul sehingga 
mengotori lingkungan tempat dimana 
kita tinggal yang pelan-pelan berdampak 
merusak kehidupan kita.

mau tau dampak apa saja yang 
dapat dihasilkan dari si “sampah” itu? Ini 
lah beberapa diantarannya;

1Berkembangnya Vektor penyakit:
Wadah sampah merupakan 

saah satu tempat ideal dalam 
perkembangan vektor penyakit , 
terutama dari lalat dan juga tikus. 
Tentu anda sudah pasti tau penyakit 
apa saja yang akan dpat dihasilkan dari 
kedua binatang ini.

2rusaknya e kosistem 
Cairan rembesan sampah yang 

masuk ke dalam drainase atau 
sungai akan mencemari air. Berbagai 
organisme termasuk ikan dapat 
mati sehingga beberapa spesies 
akan lenyap, hal ini mengakibatkan 
berubahnya ekosistem perairan 
biologis. penguraian sampah 
yang dibuang ke dalam air akan 
menghasilkan asam organik dan gas-
cair organik, seperti metana. Selain 
berbau kurang sedap, gas ini dalam 
konsentrasi tinggi dapat meledak.

3Lebih dari 17 milyar kantong 
plastik dibagikan secara gratis 

oleh supermarket di seluruh dunia 
setiap tahunnya.kantong plastik mulai 
marak digunakan sejak masuknya 
supermarket di kota-kota besar. 
Sampah plastik dapat menyebabkan 
perubahan iklim?
Sejak proses produksi hingga tahap 
pembuangan, sampah plastik 
mengemisikan gas rumah kaca ke 
atmosfer. kegiatan produksi plastik 
membutuhkan sekitar 12 juta barel 
minyak dan 14 juta pohon setiap 
tahunnya. proses produksinya sangat 

tidak hemat energi. pada tahap 
pembuangan di lahan penimbunan 
sampah (Tpa), sampah plastik 
mengeluarkan gas rumah kaca.

Setelah mendapatkan sedikit 
wacana mengenai bahanya sampah, 
baik itu organik maupun non organik, 
mudah-mudahan akan ada wacana 
lain yang memang efesiesi sekali 
untuk dapat menanggulangi bahaya 
dari sampah. mungkin apabila dimulai 
dimulai dari diri sendiri akan lebih 
baik ketimbang menunggu solusi dari 
pemerintah. 

Betul tidak yaah ? … sadarkan diri 
Anda, dari sekarang, atau terlambat… •

Kegiatan produksi plastik 
membutuhkan sekitar 12 
juta barel minyak dan 14 

juta pohon setiap tahunnya. 
Proses produksinya sangat tidak 

hemat energi.

go green
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P
agi cerah memayungi 
Bunderan HI, Jakarta. 
Segarnya air mancur 
Tugu Selamat Datang 
menambah cerahnya 

car free day, 
Minggu (30/05). Di 
seberangnya, tepat di 
samping kanan mall 
Grand Indonesia 
tampak puluhan 
sepeda low rider 
berkumpul. Terlihat 
diantaranya, 
sepeda dengan 

anak muda 
mengenakan t-shirt putih bertuliskan 
Sweet Iron (SIL BC), yang merupakan 
identitas komunitas mereka. 
komunitas yang baru terbentuk 
setahun lalu itu, menamakan diri 
mereka ‘Sweet Iron’, alasanya, low 
rider yang mereka bangun terbuat 
dari besi-besi yang sudah uzur, 
kemudian dicat ulang, dikasih krom 
dan dimodifikasi sana sini. Besi-besi 
tua yang semula tampak gahar 
berubah menjadi besi-besi manis 
(Sweet Iron -red). 

Leo, salah seorang pentolan 
Sweet Iron mengatakan, low rider 
beda dari sepeda lainnya. “kalau mTB 
mengutamakan kekuatan fisik, sepeda 
balap mengutamakan kecepatan, 
dan fixie lebih ke skill. Low rider 
yang penting gaya. Intinya we ride 
with style.” Leo juga menambahkan, 
mungkin hampir sama dengan 
onthel. Bedanya kalau onthel gayanya 
lebih mengacu ke era tempo dulu. 
Sedangkan low rider, boleh pakai 

gaya apa aja. Lagi-lagi yang penting 
gaya dan bikin patah leher orang yang 
melihatnya. 

komunitas yang biasanya 
ngumpul di Senayan dan selalu 
mangkal di seberang Bunderan 
hI setiap car free day ini, lebih 
mengutamakan kebersamaan. 
“nggak ada ketua atau organisasi 
yang kaku di Sweet Iron,“ ujar Iko, 
yang juga personil Sweet Iron. Dengan 
demikian, kegiatan mereka juga lebih 
banyak touring dan kumpul bersama. 
Saat tragedi Situgintuing setahun lalu, 
mereka juga bantu-bantu lho. nggak 
salah mereka berhasil nyabet 2 
penghargaan sebagai The Best Club 
di urban Fest 2009 
dan GprS Low rider 
Contest 2010.

harapan 
kedepannya juga 
nggak muluk-
muluk. mereka 
ingin sepeda 
yang juga jadi 
subkultur ini 
bisa digunakan 
ke tempat 
kerja atau 
ke kampus 
seperti sepeda 
lainnya. namun, karena 
low rider tergolong jenis sepeda yang 
kurang ergonomis dipakai di jalanan 
Jakarta yang padat dan nggak pernah 
absen dari macet, untuk sekarang ini 
ya baru enak sekadar dipakai jalan-
jalan santai aja. •

komunitas
KOMUNITAS
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SWEET IRON

We Ride 
With Style

fork yang bengkok, bodi yang terbilang 
panjang, stang menjulang tinggi ke 
atas, frame yang meliuk-liuk bak rantai, 
dan bling-bling yang menyilaukan 
mata. Intinya mereka tampil dengan 

gaya yang berbeda dari 
sepeda biasanya 
dan sudah pasti 
menarik perhatian 
pengendara 
sepeda lainnya yang 
melintas. 

Diantara 
kerumunan sepeda 
ceper tersebut, 
tampak gerombolan 
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kecintaannya terhadap fixie diakuinya, disebabkan oleh trik-trik 

yang ada di sepeda berbatangan tipis terebut. “maen fixed gear itu 

gampang-gampang susah. kalau rajin ‘ngulik’ 

juga pasti bisa kok,” tuturnya ditemui di 

Cixiedome (markas Cixie –red), Jumat, 

(18/6). Ia juga menambahkan sepeda fixed 

gear apapun pasti bisa digunakan untuk 

melakukan trik, tetapi akan lebih mudah 

untuk melakukan trik jika geometri framenya 

pas dan benar. Seperti sepeda dengan tube 

dan head tube-nya miring akan lebih mudah 

untuk diangkat-angkat dan dibuat ng-trick.

Yang jelas, kata masio, berbeda dengan 

sepeda fixed gear yang dispesialisasikan 

untuk trik yang notebenenya loncat-loncat, 

frame-nya pun juga spesial dan beda dari 

sepeda balap biasa. Dengan tube yang 

lebih besar, sehingga frame-nya sudah berbeda dengan sepeda 

balap. Di jepang biasa disebut W-Base. posisi ban yang baik pada 

sepeda fixed gear untuk melakukan trik yaitu posisi ban mepet 

dengan frame atau batangannya. Semakin mepet ban dengan frame 

semakin bagus. Semakin dekat rider duduk diatas roda as belakang, 

semakin mudah pula untuk diangkat/melakukan trik. Semua itu pun 

disesuaikan dengan posisi stang dan selera serta kenyamanan rider 

itu sendiri. menurut masio sendiri, jika rider sudah mahir, semua trik 

dapat dilakukan dengan sepeda apapun, tanpa ada spesialisasi pada 

sepedanya. 

B
erawal dari hobi maen sepeda keliling komplek 
sewaktu kecil, kemudian ‘maen’ BMX dan akhirnya 
menjadi seorang fixie rider. Itulah cerita singkat 
Masio (anggota Cixie) menceritakan awal mula 
dirinya bersepeda. 

TRIK-TRAK
TRIK FIXIE
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TIPS & TRIK tips & trik

Berikut Masio menuturkan 
beberapa trik-trik yang biasa 
dilakukan di atas sepeda 
berbatangan tipis terebut. 

Seperti yang dikatakannya, semua trik ini bisa 
dikuasai, jika kita para rider tidak putus asa dan 
terus mencoba. Learning by doing, lah.

Trackstand,
Trik ini merupakan trik dasar dalam 

permainan sepeda fixgear. Yaitu menahan 
keseimbangan diatas sepeda tanpa bantuan 
tangan menempel diatas stang. Biasanya 
para rider menggunakan kaki ke posisi ban 
depan untuk menambah keseimbangan 
saat melakukan trik. Trik seperti ini sering 
dilombakan dalam lomba menahan 
keseimbangan diatas sepeda dengan waktu 
terlama.

Barspin 
adalah trik lama yang sering digunakan 

rider-rider fixgear. Trik ini cukup sulit, 
karena dalam melakukan triknya diperlukan 
keseimbangan dengan cara mengangkat ban 
bagian depan, kemudian dilanjutkan dengan 
memutar stang hingga 360 derajat. Trik 
biasanya dikombinasikan dengan trik Whilly 
dan trackstand.

Skid
Yaitu trik menghentikan laju sepeda 

dengan menahan putaran ban dengan 
menahan sekuat tenaga. Biasanya 
menahan dengan melawan putaran 
sepeda, sehingga putaran ban terlihat 
bergerak kea rah berlawanan. Trik ini 
merupakan trik yang wajib digunakan 
oleh para rider fixgear.

Bunny hoop
Trik ini sama dengan trik dalam 

bersepeda BmX.  Trik ini biasanya 
dilakukan untuk melewati halangan-
halangan pada rintangan di jalan. Trik 
ini dilakukan dengan menggunakan 
tekanan tarikan pada stang lalu 
mendorong kearah depan, sehingga 
terjadi tolakan atau loncatan.

Keospin
menurut masio sendiri, keospin 

merupaka trik yang sulit digunakan 
oleh rider pemula. Gerakannya  
yaitu mundur setengah putaran, 
lalu mengangkat ban depan dan 
kemudian memutar seluruh frame 
sepeda hingga 360 derajat.

Whilly  
 Yaitu jalan dengan ban belakang, 

merupakan trik dasar yang sering 
digunakan saat bersepeda fixed gear. 
melakukan triknya hanya dengan 
mengangkat ban depan sambil berjalan. 
Trik ini biasanya dikombinasikan dengan 
trik yang lain.
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 Diantara kerumunan anak-anak 
muda penggila sepeda low rider di 
Bunderan hI Jakarta, saat car free day 
(30/5), tampak pria yang dapat dikatakan 
paling senior diantara kerumunannya. Gayanya 
yang nyentrik dengan t-shirt putih, celana cargo 
pendek, topi khas tentara, sepatu boots dan tidak 
lupa tas yang selalu melingkar di pinggangnya, 
merupakan ciri yang mudah dikenali. Dialah om 
Joko, salah satu anggota Sweet Iron Low rider Bicycle 
Community (SIL BC). 

“awalnya nyari sepeda yang nggak ngebut dan nggak 
menghabiskan tenaga, kemudian anak saya menyarankan untuk 
ikutan ‘maen’ low rider. Setelah diliat dan dipikir-pikir, waa, boleh 

UmUr 
bUkan
halangan 

Siapa bilang cuma anak muda yang bisa gaya?. Om Joko buktinya!.

INSPIRASI inspirasi
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juga nie,” tutur Joko menceritakan 
awal dirinya terjun ke dunia low 
rider. 

Dipilihnya low rider, dia 
berpendapat meski terbilang 
sudah tidak muda lagi, Joko sangat 
menggandrungi sepeda low rider 
dengan segala keunikannya. 
Walaupun bukan jenis sepeda 
yang mudah dikendarai, demi gaya 
semuanya bakal terasa indah 
dan nyaman. “Sepeda low rider 
itu yang penting gaya. Demi gaya, 
kenyamanan hilang, ya nggak apa-
apa. Seperti saya, biar tua jadi bisa 
gaya juga,” ungkapnya penuh tawa. 

menurutnya, low rider juga 
merupakan sepeda yang simple 
dan bisa dipakai semua usia. Selain 
itu, banyak keunggulan lainnya, 
seperti spare part yang murah 
dan mudah didapat. enaknya lagi, 
mengutip gaya bicara anak masa 
kini, ‘apa aja bole’ di low rider. mau 
ban depannya dibikin lebih besar 
dari yang belakang atau sebaliknya, 
bisa. Jadi tidak ada pakem 
tertentu yang mengikat. Gaya yang 
diusung  penunggangnya pun bisa 
disesuaikan dengan kepribadian 
si empunya. “kalau di onthel kan 
gayanya harus retro atau khas 
orang dulu biar cocok. kalau di 
low rider gayanya bisa disesuaikan 
dengan ridernya. Yang suka jadul, 
bisa. Yang suka gaya rock & roll, 

boleh. Yang mau pake gaya kasual, 
ya silahkan saja,” kata Joko dengan 
renyah.

Dengan gaya bicara yang 
ramah dan santai, tidak heran 
jika ia sangat mudah diterima 
di komunitasnya. Leo, yang juga 
anggota Sweet Iron mengatakan, 
Joko tidak pernah merasa paling 
senior. “orangnya santai dan 
nggak kaku, jadinya kita yang lebih 
muda juga enak untuk bergaul 
dengan dia yang lebih tua,” 
tambahnya. 

Joko menceritakan, ia juga 
melakukan berbagai kegiatan 
sehari-harinya seperti jalan-jalan, 
ke rumah kerabatnya, atau bahkan 
rapat di kelurahan pun ditempuh 
dengan low rider kesayangannya. 
Tak jarang selama perjalanan ia 
diteriaki orang yang mengagumi 
sepeda atau bahkan dirinya. “Ya, 
itu sich nilai plusnya saja,” ucapnya 
merendah. 

pria yang low profile ini 
membuktikan, bahwa usia 
bukanlah halangan bagi siapapun 
bersepeda. asal sesuai dengan 
porsinya. Like this, Om!. •

low rider 
gayanya bisa 
disesuaikan 
dengan ridernya

INSPIRASI inspirasi
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A
ksi hijau yang berlangsung 
setiap sebulan sekali 
nyatanya kurang 
dipahami masyarakat ibu 
kota. Terbukti dengan 
banyaknya sampah 

yang bertebaran di sepanjang 

Sudirman-Thamrin. aksi melawan 
global warming yang dicanangkan 
pemerintah 3 tahun lalu, nyatanya 
hanya dipahami sebatas bersepeda 
santai tanpa memperhatikan bahwa 
sampah-sampah yang dihasilkan 
juga merupakan salah satu faktor 

penyebab global warming. 
“Seharusnya pas car free 

day masyarakat jangan nyampah 
dong. Ini kan aksi cinta lingkungan 
dengan mengurangi polusi. polusinya 
berkurang, kok sampahnya makin 
banyak.” ujar Soul Id yang ditemui 
saat mengisi acara ‘Sepeda Sehat & 
Lomba Buat Sarapan’ pada car free 

day (30/5). 
Grup music r&B/hiphop ini juga 

menambahkan, seharusnya warga 
Jakarta membuang sampah pada 
tempatnya. Lebih bagus, mereka 
masing-masing bawa tas sampah. 
Sampah-sampah yang dihasilkan 
dikumpulin dan baru dibuang 
di tempat sampah. Jadi nggak 
ada alasan untuk buang sampah 
sembarangan dan bilang nggak 
ada tempat sampah, atau tempat 
sampahnya jauh. 

“aksi hijau bukan hanya 
bersepeda. hal kecil dari buang 
sampah di tempatnya juga harus 
diperhatikan. nggak susah kan buang 
sampah di tempatnya. Itung-itung 
bantu petugas kebersihan juga. 
Selain salah satu aksi melawan 
global warming, dengan tidak adanya 
sampah berserakan juga bikin 
mata sehat, lingkungan jadi sedap 
dipandang,” tutupnya. nggak mau 
kan Jakarta kotor karena sampah?. 
Makanya, lets do it right now, Guys! • 

KoK Buang
Sampah SemBarangan

Nggak susah kan 
buang sampah 
di tempatnya. 
Itung-itung 
bantu petugas 
kebersihan 
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INfO
PRODUK

info produk

DAHON SPEED PRO TT

HARGA rp. 13.500.000

LIMAR 910

HARGA rp. 780.000

SHIMANO RD-M970-GS 

HARGA rp. 1.200.000

DAHON CURVE XL 2010 

HARGA rp 8.898.000

TMS-004 RED

HARGA rp. 135.000

AERO WEDGE SMALL 

HARGA rp 135.000

KONA SHRED

HARGA rp. 7.750.000
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Hang Out MInI

S
iapa yang tak pernah mendengar 
keistimewaan pulau dewata. 
Mulai dari jajaran pantai eksotik 
yang indah, tempat-tempat 
hiburan dan wisatanya sampai 

tempat hang out yang sangat asik. 
Intinya hampir semua tempat di Bali 
hampir memberikan suguhan yang 
sangat berkesan.

Tetapi ada sedikit praduga 
yang salah mengenai anggapan 
bahwa tempat hang out di Bali itu 

identik mahal dan mewah. Dalam 
edisi ini salah satu crew Bike Plus 
yang sempat berkunjung ke pulau 
dewata, di mana selain banyak 
dikunjungi oleh wisatawan dometik 
juga dijadikan tempat bekumpulnya 
para bule dari berbagai negara itu, 
menemukan tempat hang out yang 
konon menjadi tongkrongan kaula 
muda, bahkan para turis pendatang 
dan juga para spedaholic. 

Eiiitt...tapi jangan salah dulu, 

tempat hang out yang dimaksud 
bukanlah sebuah rumah makan 
atau kafe, seperti yang biasanya 
dijadikan ajang berkumpul 
melainkan sebuah Mini Mart. 
Lalu apa hebatnya yah Mini 
Mart dijadikan tongkrongan? 
Wajar bertanya seperti itu 
apabila Anda belum berkunjung 
kesana, atau bahkan sudah ada 
yang berkunjung tetapi belum 
nongkrong di Mini Mart. 

Konsep Mini Mart di bali tidak 
ada ubahnya dengan mini mart 
lainnya yang sekarang banyak 
menjamur di Jakarta bahkan di 
daerah. Tapi Mini Mart  yang cuma 
ada di Bali ini ternyata sangat 
unik, selain menyediakan barang-
barang kebutuhan sehari-hari, 
layaknya makana dan minuman 
ringan, perlengkapan mandi 
dan sebagainya ternyata juga 
tersedia fasiitas layanan internet 
melalui wifi gratis.  Secara tidak 
langsung kelebihan pelayanan yang 

Foto by: adhek
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diberikan oleh Mini mart inilah 
yang menjadikannya nilai lebih 
sehingga digemari banyak orang.

Melalui lokasi yang strategis 
tepat di depan keramaian dan 
indahnya pantai Kuta, makin 
menjadikan Mini Mart sebagai 
salah satu lokasi kongkow muda-
mudi dan terkadang banyak para 
spedaholic yang mampir untuk 
beristirahat sambil menikmati 
suasana keramaian pantai Kuta. 

Dengan merogoh kocek yang 
sedikit untuk membeli minuman  
atau makan riingan, Anda dapat 
bersantai ria dengan para kerabat 
sambil bercuci mata menikmati 
keindahan sunset di pantai yang 
menjadi favorit palau wisatawan 
manca negara itu. Selain dari 
layanan Wifi yang disediakan 
pihak manajemen Mini Mart, 
tersedia juga satu laya LCD besar 
untuk menonton acara tv atau 
di malam hari sering digunakan 
untuk menonton bareng acara 
Piala Dunia yang sekarang tengah 
meramaikan dunia. 

Nah, para sobat yang akan 
berkunjung kesana, tak ada 
salahnya mampir ke Mini Mart 
untuk sekadar berkunjung atau 
bila ingin berkumpul. Siapa tau ada 
yang brencana untuk melakukan 
touring bersepda bareng ke Bali, 
maka jangan lupa singgah ke Mini 
Mart yaah… •

PLESIR
plesir
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