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BIKERS BROTHERHOOD MC SEBAGAI GENERASI KEDUA
PENERUS MISI KEBANGKITAN NASIONAL !

S

ejak munculnya kesadaran untuk bangkit di tahun 1908 yang
secara eksplisit menandakan bahwa sebelumnya negara dan
bangsa ini sudah jatuh di hadapan dunia. Waktu berjalan dengan
segala sejarahnya hingga kini memasuki tahun 2008, dan atau secara
matematis 100 tahun itu di bumi Indonesia telah lahir dua generasi
yang secara pasti harus melanjutkan misi "kebangkitan bangsa"
tersebut.
Apa yang terjadi? Kita bangsa Indonesia digenerasi kedua
tampaknya mulai kehabisan daya dan hilang semangat, bahkan hilang
orientasi terhadap tugas membangkitkan bangsa dan negara ini dari
kejatuhannya di masa lalu. Tanpa menunggu bangsa Indonesia yang
sedang terseok-seok, masyarakat dunia sudah berobah hingga
munculnya pola hidup individualis yang tidak peduli kepada lainnya
selain diri sendiri dengan urusan gaya-bergayanya. Lebih celaka lagi
hal tersebut sudah merasuk ke negeri ini, dari kota hingga desa, dari
Sabang sampai Merauke. Berarti secara strategis bangsa dan negara
Indonesia sudah pecah hingga tingkat individu. Jika sudah demikian
jangan harap Ibu Pertiwi tercinta ini dapat bangkit kembali dan
Indonesia perlu waktu 400 tahun lagi untuk dapat melahirkan
generasi beradab yang sadar dalam berbangsa dan bernegara.
Akibat salah ajar dan salah didik yang berujung kepada porakporandanya pola hidup masyarakat, maka boro-boro berpikir tentang
cara berbangsa dan bernegara yang muncul justru 'pola hidup maling'
yang bermain kucing-kucingan dengan hukum serta berlomba-lomba
memecahkan rekor sebagai maling yang tidak dapat disentuh oleh
hukum verbal dan non-verbal. Cara paling klasik tentu saja dilakukan
dengan berlindung dibalik segala atribut sosial; baik itu partai,
lembaga pemerintah, ormas, agama, serta berbagai tameng sosial
lainnya untuk menyelamatkan diri masing-masing.
Jelas saat ini kita sudah kalah oleh kedaulatan bangsa asing, dari
mulai cara hidup hingga cara berpikir. Negeri kita ibarat sapi perah
yang hidup terpenjara, ibarat harta karun yang sengaja dijadikan
tempat sampah. Siapa yang bertanggung-jawab untuk semua kejadian
di negara ini? Apa yang harus kita berikan kepada generasi mendatang
atas hak waris mereka untuk hidup di negerinya sendiri? Dari sejarah,
seni, budaya hingga teknologi bangsa kita sangat tergantung kepada
segala sesuatu yang disampaikan oleh bangsa Barat yang
sesungguhnya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan masa lalu jaman
kejayaan bangsa Swargantara yang kemudian menjadi Dwipantara
dan kelak menjadi Nusantara lalu kini kita mengenalinya dengan
sebutan bangsa Indonesia.
Apa yang dimaksud dengan peringatan hari Kebangkitan Bangsa
dan Negara (Nasional)? Itu artinya; Indonesia harus kembali manjadi
pusat orientasi dunia, kembali menjadi pusat peradaban manusia,
kembali menjadi negara dan bangsa yang berdaulat tidak tergantung
kepada negara lain dan menjadikan mereka kembali tergantung

MEMAHAMI BIKERS BROTHERHOOD MC
Oleh: L. Hendrawan

B

anyak yang beranggapan bahwa menjadi
seorang Bikers Brotherhood MC itu mudah,
anggapan tersebut seratus persen salah dan akan
menjadi mentah ketika kita coba memahaminya
hingga relung pemikiran dan perenungan yang
terdalam. Hal ini terjadi bukan hanya pada
pemahaman masyarakat umum saja bahkan
beberapa orang yang sudah menjadi anggota
sekalipun masih 'dibingungkan' oleh istilah
brotherhood. Yang dalam bahasa Indonesianya
berarti "persaudaraan". Oleh sebab itu melalui
tulisan ini kami dari Dewan Adat Bikers
Brotherhood MC (BBMC) mencoba untuk
memaparkannya.
Kata "Bikers" (pengendara) untuk sementara
kita kesampingkan terlebih dahulu, sebab semua
orang akan dengan mudah mengatakan bahwa
dirinya seorang bikers. Asal punya kendaraan dan
berkendaraan maka jadilah ia seorang bikers,
namun tidak demikian dengan kata "Brotherhood".
Tidak semua orang mampu memahaminya, terlebih
lagi untuk mempraktekannya di dalam kehidupan
sehari-hari.

Persaudaraan merupakan suatu sifat khas
yang muncul di dalam lingkungan tertentu, bisa
dalam wujud keluarga yang terikat oleh hubungan
darah ataupun kelompok sosial yang lebih luas
semisal organisasi yang mempunyai visi dan misi
tertentu. Keterikatan atas adanya tujuan yang
sama inilah istilah persaudaraan (brotherhood) ini
terlahir dan saat ini lebih dikenal dengan sebutan
Bikers Brotherhood MC.
Seseorang yang memiliki sifat brotherhood
akan tertampakan dengan nyata ketika ia telah
mempersaudarakan dirinya sendiri. Maksudnya
adalah ia telah mempersaudarakan hati dengan
pikirannya, setelah itu mempersaudarakan pikiran
dengan tubuhnya hingga pada akhirnya
mempersaudarakan tubuh dengan peri-lakunya.
Kenapa demikian? sebab tubuh bergerak atas
perintah pikiran dan pikiran bekerja atas perintah
hatinya. Maka, peri-laku yang buruk akan menjadi
penanda atas keburukan hati seseorang dan
demikian pula sebaliknya.

Setelah mempersaudarakan dirinya sendiri
maka tugas selanjutnya adalah mempersaudarakan
dirinya dengan lingkungan (alam dengan segala
kehidupannya). Tuntutan pertama dan utama
adalah lingkungan terdekatnya dimana ia berada
"di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung"
dalam hal ini tentu saja negara dan bangsanya
sendiri.

kepada negara kita. Maka, Indonesia tidak perlu takut kepada segala
ancaman luar negeri, sebab bahan kehidupan apa yang tidak ada di
negara ini? Semua sudah tersedia dan terserak disetiap sudut Ibu
Pertiwi. Jepang telah membuktikannya melalui Restorasi Meiji,
setelah menutup diri dalam waktu 5 tahun mereka mampu bangkit
kembali menjadi bangsa terhormat. Kita harus kembali menjadi
bangsa kelas satu dan utama di mata segala bangsa di dunia.
Indonesia harus lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya
ketimbang sekedar membangun citra diri dimata dunia. Indonesia
harus lebih mengutamakan kemakmuran rakyatnya secara adil dan
merata ketimbang sibuk menutupi citranya sebagai surga para maling
(koruptor). Indonesia harus lebih menjaga dan mempertahankan
harta karun planet bumi ketimbang 'kenyamanan' hidup kita di hari
ini. Indonesia harus menjadi surga bagi seluruh keturunan kita di
masa yang akan datang.
Misi kebangkitan bangsa harus dilakukan secara estafet dari
generasi kegenerasi dan tidak boleh terputus sedikitpun hingga kelak
negeri ini kembali berdiri tegak dan kokoh. Untuk hal itu dunia
pendidikanlah yang harus mengambil peran penting melalui berbagai
cara, baik yang bersifat teoretik maupun praktek. Caranya, bedakan
pola pendidikan di negara kita dengan negara lain dan sesuaikan
dengan kebutuhan (situasi dan kondisi) negara. Tidak perlu meniru
dan mempergunakan pola yang diterapkan oleh bangsa lain (apalagi
dunia Barat). Pepatah para sepuh mengatakan bahwa "lain padang
lain ilalang", artinya setiap bangsa harus berdaulat atas dirinya sendiri
lalu "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung". Kenapa harus
takut dan tunduk oleh bangsa lain? Negara kita adalah bumi tertua dan
tersubur di dunia yang mampu menghidupi 1000 generasi tanpa
terputus. Maka patut kita sadari bahwa ancaman dari negara lain itu
sesungguhnya hanya demi menjaga kepentingan mereka di negeri ini.
Saat ini juga bangsa Indonesia harus berani berkata; "Ini negara
aku dan sama sekali bukan negara kamu, seluruh harta-karun ini milik
bangsa aku dan bukan untuk kepentingan rakyatmu !" ungkapan rasa
gemas itu sudah dilakukan oleh Bikers Brotherhood dengan istilah
"Motor Aing Kumaha Aing".
Tugas membangkitkan sang 'ibu' dan menjaga warisan kekayaan
yang harus diperjuangkan serta dipertahankan itu seolah hampir
hilang dari kesadaran kita semua, mengapa demikian? Sebab terlalu
banyak pola berbangsa dan bernegara yang tidak sesuai (tidak cocok)
bagi bangsa Indonesia dalam kaitan "membangun bangsa agar
menemukan jati dirinya kembali". Jaman boleh berobah tapi tugas
dan kewajiban kita sebagai bangsa pejuang dan kesatria tidak pernah
ada hentinya.
Seluruh anggota keluarga Bikers Brotherhood MC menyadari benar
bahwa dirinya bukan dermawan atau hartawan, apalagi ilmuwan. Tapi
(Bersambung Ke halaman 4)
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BERHARAP INDONESIA YANG LEBIH BAIK

Konsep persaudaraan yang tampaknya
sederhana itu menjadi kian rumit ketika di negara ini
tidak lagi menganut pola hidup bertetangga, akibat
terhalang dinding pembatas yang tegas (pagar)
yang berujung pada hilangnya rasa ketidakpedulian
kepada lingkungan lain selain yang terbatasi pagar.
Artinya, telah muncul pola individu antar keluarga
dan hal ini pula yang mengakibatkan putusnya mata
rantai rasa persaudaraan.
Perlu dibedakan secara tegas pengertian
antara istilah "kekeluargaan" dengan
"persaudaraan". Sifat keluarga boleh ada dalam
setiap mahluk namun sifat saudara hanya ada pada
manusia akibat keunggulan pola pikirnya. Jadi,
tentu saja teramat unggul bila rasa persaudaraan
ada di dalam keluarga dan akan sangat erat bila di
dalam kekeluargaan tertanam rasa persaudaraan.
Singkatnya rasa bersaudara itu menunjukan
keunggulan kualitas mahluk manusia yang tentu
juga menjadi penanda kualitas mentalnya.
Dalam kaca mata Bikers Brotherhood MC
rasa persaudaraan menjadi titik tolak dan tolok
ukur kualitas manusia, siapapun orangnya. Maka
dari itu bagi setiap anggota keluarga BBMC
diperlukan kesungguhan untuk membuktikan
bahwa dirinya memiliki rasa persaudaraan, sebab
rasa tersebut menjadi bukti atas kualitas dirinya
sebagai manusia. Tidak hanya sebagai mahluk
manusia biasa tetapi hingga mencapai derajat
"manusia unggul paripurna". Namun demikian pada
saat ini tentu saja baru dalam tataran konsep
keluarga (organisasi) yang cenderung bersifat ujicoba namun bukan berarti tanpa kesungguhan.
Pencapaian derajat manusia unggul tidak
ditentukan oleh kata-kata melainkan harus melalui
perbuatan nyata, hingga rasa bersaudara itu dapat
terasa langsung oleh lingkungan disekitar
kehidupannya. Berdasarkan pemahaman inilah
maka Bikers Brotherhood MC mempunyai premis
bahwa pertahanan terakhir di negara ini adalah
persaudaraan. Sebab melalui rasa persaudaraan
itulah kelak terbentuk dan terbangun sebuah
generasi unggul yang nantinya dapat membawa
bangsa Indonesia menempati singgasana
terhormat mejadi bangsa terunggul di dunia seperti
pada mulanya.
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PA yang telah dan sedang dirintis oleh
kelompok atau komunitas penggila
motor Bikers Brotherhood Motorcycles
Club Bandung, membuat hampir semua
orang terperangah. Bagaimana tidak,
kelompok dengan ruh ser t a jiwa
persaudaraan yang ditempatkan diatas
segalanya , serta jumlah anggota yang kini
mencapai tidak kurang dari 1.400 personel
ini, tidak pernah stuck menghadirkan
surprise.
Tengok kebelakang. beberapa event
yang mereka gelar boleh kita golongkan
pada acara berkategori fenomenal dan
spektakuler. Sebut saja "Rolling Thunder &
City Camp" yang dipentaskan saat mereka
merayakan hari jadinya yang ke-13 pada
tahun 2001. Saat itu, pada hari yang sama
suasana kota Bandung begitu mencekam,
siaga merah karena hampir disemua sudut
kota tengah berlangsung demo buruh.
Aksi bakar mobil didepan Gedung Sate
juga makin memanaskan suasana.
Masyarakat takut keluar rumah, moda
angkutan umum lumpuh, nyaris tak ada
kendaraan yang beroperasi, lalu lintas Kota
Bandung lenggang. Namun ajaibnya, Rolling
Thunder tidak terhenti karena itu semua.
Item acara terselenggara dengan sukses, baik
yang dijalanan maupun yang dipentaskan di
Gelora Saparua.

Band of Bikers 2008

Acara spektakuler terus berlangsung
pada setiap tahunnya. Berturut-turut event
lain yang pantas disebut adalah "Riding
Storm". Kemudian, mereka juga
memberikan ciri khusus saat digelar
perayaan centennial 100 tahun HarleyDavidson di Bali pada Tahun 2003.
Berikutnya adalah gelar event di Garuda
Wisnu Kencana Bali, lantas "Junkyard Party"
untuk merayakan hari jadi Bikers
Brotherhood MC ke-17.
Para pentolan dan konseptor Bikers
Brotherhood selalu memiliki isu aktual
untuk diangkat ke permukaan atau ke
tengah publik. Tahun ini, sejalan dengan
momentum Satu Abad Kebangkitan
Nasional, kembali mereka mengapungkan
suatu tema untuk bersama-sama
direnungkan. Konsep pemahaman tentang
kehidupan berbangsa diangkat sebagai isu
sentral.
Dengan semangat dan jiwa
persaudaraan, mereka menggelorakan
momentum Kebangkitan Nasional. Upaya
untuk menjadi manusia yang memiliki
fungsi sosial ditengah masyarakat terus
digalang, dilakukan dan dihembuskan
ditengah keprihatinan rendahnya moral
beberapa petinggi dan penyelenggara
negara, serta wakil-wakil rakyat yang
berselingkuh dengan ketidakbenaran.
(Bersambung Ke Halaman: 6)
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SEJARAH PANJANG DAN BERLIKU

(Berharap Indonesia yang Lebih Baik)
Sambungan dari Hal: 1

Pesan moral pun disampaikan untuk
mencapai kehidupan berbangsa yang lebih
baik. Tepat ditengah perayaan "The 20th
Anniversary of Bikers Brotherhood MC"
dirancang suatu perhelatan bertajuk
"BAND OF BIKERS The Long Way to
Glory". Segepok doktrin disusun. Bukan
hanya sebagai panduan acara namun juga
sekaligus sebagai bahan renungan dan
ajakan untuk menjadi bagian dari manusia
yang memiliki jiwa patriot. Setidaknya
untuk internal ditubuh para anggota Bikers
Brotherhood sendiri.
Merek a samasek ali t ak pernah
memedulikan respon sinis dari segelintir
kaum hipokrit ditengah masyarakat.
Sepanjang itu dianggap sebagai hal positif
dan ketika apa yang tengah Bikers
Brotherhood jalankan ada dijalur yang
benar, maka itu pula yang akan mereka terus
rintis dan lakukan. Jadi, semua itu bukanlah
suatu pekerjaan atau projek pupujieun.
Mereka hanya berharap Indonesia yang
lebih baik.
Untuk merayakan hari jadinya yang
jatuh pada tanggal 13 Juni lalu, komunitas
fenomenal yang memiliki lima chapter
tersebut mengajak seluruh elemen
masyarakat untuk menghayati arti
pentingnya kehidupan berbangsa serta
bangga
dan berupaya menegakkan
kehormatan negeri sendiri. Ini akan
menjadi tonggak sejarah dalam keseluruhan
perjalanan hidup Bikers Brotherhood, yang
dituangkan dan dipentaskan dalam sebuah
perhelatan diseluruh Areal Kompleks GOR
Saparua, Bandung pada 19-20 Juli 2008.
Upaya sosialisai ditempuh. Hampir
semua kalangan dan unsur masyarakat
dirangkul. Dari mulai kaum perintis
dilingkungan LVRI (Legiun Veteran
Republik Indonesia), militer aktif,
Pramuka, Wanadri, birokrat, Paskibraka
hingga Walhi. Kondisi terus berkembang.
Kini jelas, Bikers Brotherhood bukan
sekadar kumpulan para penyuka motor tua
belaka.
Mereka mencoba mengambil bagian
untuk memiliki posisi ditengah struktur
sosial. Menjadi unsur penting dan positif
untuk kelangsungan hidup bernegara yang
memiliki masa depan yang gilang gemilang.
Jadi, sebaiknya mereka tidak perlu
berbangga diri dengan sebutan bajingan
yang kerap dialamatkan. Karena sejatinya,

De’LOWRIDER BIKES
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mereka adalah komponen vital dalam
tatanan kemasyarakatan dan punya potensi
untuk mengajak dan mengimbau
masyarakat lain untuk bangga bernegara
dan mencapai Indonesia yang lebih baik.

Sejarah Panjang dan Berliku
Semua tidak didapat dengan mudah.
Perlu waktu dan sejarah yang panjang serta
berliku untuk mampu eksis selama 20
t ahun. Menjelma menjadi sebuah
komunitas motor tua terbesar di Tanah Air
dan terus berkembang tidak hanya untuk
dunia otomotif semata. Ini semua berawal
dari segelintir anak muda Bandung yang
memiliki kesamaan dalam hobi untuk
mencintai sekaligus melestarikan motor tua
buatan Eropa dan Amerika, semisal
Norton, BSA, Royal Enfield, BMW,
Triumph, AJS dan Harley-Davidson. Terjadi
dipenghujung dekade 1980-an.
Tiga tahun pertama sejak dicetuskan
sebagai sebuah kumpulan, komunitas ini
mirip sebuah gerombolan yang tidak
memiliki visi serta tujuan yang jelas. Namun
mereka memiliki titik-titik sakral yang
dianggap strategis sebagai tempat
berkumpul pada setiap akhir pekan,
diantaranya adalah kawasan pelataran
parkir Panti Karya, Jalan Merdeka Bandung,
atau tempat tinggal salah satu anggota
kumpulan, Bebeng dan Bobby dibilangan
Jalan Tubagus Ismail Bandung.
Sesekali, mereka juga terlihat kumpul
dan kongkow di Seni Rupa ITB, karena
beberapa anggota kelompok tersebut kuliah
disana. Akhirnya, karena belum memiliki
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erkembangan sepeda Lowrider di Amerika
bermula pada tahun 1960-an dari komunitas
para imigran Mexico, yang lebih dikenal dengan
CHICANO. Berawal dari kebutuhan akan eksistensi
agar keberadaan mereka sebagai pendatang diakui
oleh masyarakat setempat, mereka mulai membuat
suatu karya seni melalui media mobil dengan
mempergunakan mobil mobil tua khususnya merk
Chevrolet yang akhirnya berkembang pesat menjadi
LIFE STYLE yang lebih dikenal dengan HISPANIC
CULTURE atau kebudayaan Masyarakat Latin.
Pada perkembangannya, mereka mulai
mempergunakan media lainnya yaitu sepeda sebagai
tempat menuangkan apresiasi seni. Dalam sepeda sendiri mempunyai konsep yang hampir sama dengan
jarahan modifikasi mobil, identik dengan Low’n’Slow yang memang dikhususkan untuk para Poser (tukang
nampang), pada perkembangannya baik dalam memodifikasi mobil & sepeda sudah mempergunakan
suspensi HIDROLIK dan pemakaian warna yang Colorfull ( Blink blink ).
Pada tahun 2000-an, trend sepeda Lowrider baru mulai masuk ke Indonesia, bermula dari kota besar
seperti : Jakarta, Bandung, Surabaya dan kemudian mulai berkembang ke kota kota lainnya di Indonesia.
Mulai terasa gaungnnya setelah Tabloid MotorPlus Meliput anak-anak Jakarta Selatan untuk dimuat
ditabolid tersebut sekitar tahun 2006.
Awalnya di Bandung sendiri dimulai dengan jenis
cruiser dengan roda 26inch + 3speed yang telah
beredar dengan merk Polygon Cruiser, sedangkan
untuk jenis choppernya WinCycle pertama kali
mengedarkannya. Untuk mereka yg mempunyai
budget lebih mereka lebih suka meng import langsung
dari Amerika untuk perlengkapan maupun fullbike,
salah satu importirnya adalah Mr. Oktaf (Royal
Queen) yang masih menjalani Culture “Slow Rider”
sampai saat ini.
Sedangkan untuk yang budgetnya pas-pasan
mulai lah perburuan ke tukang-tukang loak sepeda
untuk mencari sepeda mini jadul (atau disebut juga
Stingray) untuk di rekondisi maupun di modif. Beda lagi dengan mang oplu, setelah puas berburu sepeda mini
... akhirnya ketemu dengan epul chommet yang memperlihatkan gambar-gambar dari internet berupa
sepeda chooper dengan gaya roda besar di depan dan roda kecil dibelakang. Akhirnya dengan referensi
gambar tersebut sepeda kepunyaan anaknya dijadikan bahan eksperimen untuk dijadikan sepedah chopper
dengan menggunakan roda 20" di depan dan roda 16" di belakang, berkat bantuan kang ibenk deni dan
keahlian pakWawan (Jl. Bogor) sebagai tukang las akhirnya terwujudlah sepeda tersebut. Gara gara
bereksperimen akhirnya mang oplu pun gatal untuk membuat sepeda selanjutnya untuk ukuran dewasa
dengan roda depan 24" dan roda belakang 20". dan beredar pertama kali saat Pasar Seni ITB 2006 dan saat
Bandung Bike Week (HDCI).
Saat itu sepeda stingray adalah pilihan yang bagus untuk di modif dan referensi gambar nya pun
banyak berdedar di internet terutama di lowrider magazine. Para Builder motor pun ada yang berkreasi,
salah satunya adalah Indra Bluesmann, Rudy “Flying Piston Garage” yang mulai unjuk gigi pertama kali saat
acara Ogre Custom with Kelpie Automotive Fiesta 2007 - " 1st Indonesia Custom Bicycle Contest 2007" di
Monumen Perjuangan jalan Dipati Ukur (Depan UNPAD) pada tanggal 23 Juni 2007.
Iyus Blackjuice “Pedal Power” pun saat ini masih aktif memodif sepeda maupun membuat komponen
variasi untuk sepeda lowrider mulai dari kaca spion
sampai dengan springer untuk sepeda. Dan Ko'
Wawa (toko sepeda di Jl. Veteran sebelah Sinar
Bangka) akhirnya meng-support untuk melengkapi
komponen sepeda seperti mereplika batang sepeda
stingray ataupun mengimport komponen/fullbike.
Akhirnya Komunitasnya pun terbentuk dengan
sendirinya, dengan selalu berkumpul tiap Jum’at sore
di Taman Cikapayang jalan Dago berkumpul bareng
dengan Komunitas "Bike to Work".
Oleh : Indra BluesMann & oplu de’helmet

identitas jelas, kelompok ini disebut
'Barudak Motor Inggris' atau D Motor,
dengan logo bayi atau malaikat kecil
bersayap yang mengenakan helm kulit dan
google serta ngeukeupan atau mendekap
kunci Inggris.
Anggota kelompok makin bertambah,
perlu tempat baru untuk berkumpul.
Jadilah rumah Erwin di Jalan Diponegoro
No.1 sebagai markas. Konon dari tempat
tersebut muncul gagasan yang kelak
tercatat dalam sejarah dan menjadi cikal
bakal Bikers Brotherhood MC. Pada
p e r k e m b a n g a n ny a , m e r e k a y a n g
berkumpul disana disebut sebagai generasi
perintis alias Diponegoro SS.
Awalnya dalam kelompok ini tidak
dikenal seorang pemimpin atau bahkan
aturan baku layaknya sebuah organisasi yang
memiliki AD/ART. Namun dari dinamika
yang berkembang, kini putaran roda
organisasi dikuasakan pada satu figur selevel ketua yang disebut sebagai El
Presidente. Sepanjang sejarah berdirinya
klub fenomenal ini, tercatat tujuh orang El
Presidente pernah memegang tongkat
komando.
Masing-masing mereka adalah Lucky
'Uci' Hendrawan, Benny 'Bebeng' Gumilar,
Yu s u f ' P a p e u h ' S u g a n d i , Te g e p
Octaviansyah, Enggar 'Eeng' Santosa dan R.
Oetomo Hermawan. Bahkan pada
kepengurusan itu, seorang El Presidente
didampingi oleh External Captain (Budi
Dalton) dan Internal Captain (Ayi Tatto).
Kini tongkat komando dipegang oleh El

S

eiring dengan berkembangnya dunia Otomotif,
khususnya sepeda motor di
Indonesia, dibutuhkan suatu
wadah atau organisasi yang tidak
saja dapat mengimbangi tetapi
harus dapat bersaing dengan
perkembangan tersebut sehingga
suatu organisasi dapat terus
berkembang menjadi lebih besar.
Untuk mencapai hal itu, tidak
dapat dihindarkan dengan
masalah Sumber Daya Manusia
(SDM) dari orang-orang yang ada
dalam organisasi tersebut,
dimana bukanlah sesuatu hal
yang mudah dalam mempersiapkan SDM yang dapat dengan
sepenuh hati mencurah-kan
waktu, tenaga, dan pikiranya
dalam membangun organisasi
tersebut.
Masalah yang lain yang tidak
kalah pentingnya adalah masalah
dana, yang bisa dikatakan
mustahil dilupakan dalam
membangun suatu organisasi.
Karena dengan tidak adanya
Support Dana, akan sangat sulit
bagi suatu organisasi dalam
melaksanakan program-program
dan kegiatannya.
Kita mengenal klub motor
atau Motorcycle Club (MC)
sekelas Hells Angels MC.
(HAMC), sudah sejak lama
memulai suatu format baru
dalam bisnis mereka, dimana
mereka mulai meninggalkan
cara-cara illegal dalam bisnis
mereka. Big Red Machines,
adalah suatu perusahaan yang
dimiliki oleh HAMC yang selama
ini memberikan Support dana
bagi kegiatan-kegiatannya.
Big Red Machines meliputi
berbagai kegiatan bisnis, dari
mulai Merchandising HAMC,
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Presidente Agung Gonzales.
Bikers Brotherhood dengan jumlah
anggota dan tingkat selera bermotornya
yang luar biasa, kini memiliki 5 Chapter,
yaitu East Java, Sragen, Bali, Lombok dan
Bandung sebagai Mother Chapter. Kini
tengah dijajagi untuk membentuk Chapter
di DKI Jakarta. Starata keanggotaan disusun
berdasarkan hierarki tertentu.
Dengan terbentuknya jajaran generasi
Hell, dalam usia yang telah menginjak tahun
ke-20, Bikers Brotherhood telah melengkapi
diri dengan berbagai tingkatan generasi
serta klasifikasi anggota, mulai dari Members
of Bikers Brotherhood Heaven, Angel, Life
Member, Honorary member, Virgin dan Prospect.
Klub motor ini juga memiliki Vigilante,
barisan tatib bernyali besar dan cukup
profesional dalam menjalankan tugasnya,
terutama untuk menertibkan intern
anggotanya atau saat ada gangguan dari luar.
Namun kekuasaan tertinggi ada pada
Chamber of Tribe alias musyawarah yang
dihasilkan dari lebih 70 persen anggota dan
pendiri BB.
Satu yang tak pernah berubah dari
kelompok ini, adalah rasa persaudaraan dan
kebersamaan serta saling menghargai
sesama anggota. Barangkali inilah yang jadi
alat utama yang membuat klub tersebut
sangat solid hingga kini. Contoh nyata, saat
Brother Micko Protonema yang lama sakit
karena gangguan pada jantung dan saluran
darahnya pada Tahun 2005.
Serentak semua merasa tergugah. Dalam
ajang Junkyard Party, digalang pengumpulan

dana lewat berbagai cara termasuk lelang
motor Ariel kesayangan Micko atau lelang
sepatu boots serta konser amal didua tempat.
Bahkan dukungan untuk menggalang dana
juga dilakukan saat Bro Micko berpulang
keharibaanNYA karena penyakit lamanya
kambuh kembali dua bulan silam.
Kebesaran Bikers Brotherhood juga
tidak terkoyak, saat ada beberapa anggota
yang menyatakan diri keluar dari komunitas
karena merasa tidak sejalan dengan visi yang
ada atau merasa tidak tertampung
aspirasinya. Dengan bijak, pentolan Bikers
Brotherhood, Lucky 'Uci' Hendrawan
berujar, "Mereka tetap merupakan bagian
dari sejarah Bikers Brotherhood. Namun
ibarat helai rambut yang lepas, semua akan
terganti dengan jumlah rambut yang lebih
subur dan segar. Biarkan itu menjadi sebuah
dinamika," ujarnya.
Kini Bikers Brotherhood tetap berjalan dan
optimis menatap masa depan. Rancangan
event yang kini berlangsung digagas untuk
membangkitkan rasa nasionalisme lewat
konsep persaudaraan. Bahkan
persaudaraan lintas Negara, juga terus
dijalin. Konfirmasi kehadiran telah
dilayangkan oleh mereka yang akan tiba dari
Belanda, Inggris, USA, Malaysia, Thailand,
Singapura dan Negara negara lainnya.
"Brotherhood is Our Nation for Unity".
Brother Forever - Forever Brotherhood.

Penulis: Didih Hudaya adalah
pemerhati otomotif hobi dan
Wartawan Pikiran Rakyat Bandung

BROTHERHOOD INC.
BIKERS BROTHERHOOD MC. OFFICIAL SUPPORT

bengkel motor, tattoo studio, dan
lain sebagainya. Dari segi promosi
mereka melakukan kerjasama
dengan majalah Freeway dalam
hal publikasi dan
kegiatannya.
Setelah
h a m p i r
sepuluh tahun
bermimpi,
akhirnya pada
tahun 2007 lalu
l a h i r l a h
Brotherhood
Incorporated
(Brotherhood
Inc.), yang mana Brotherhood Inc.
ini adalah suatu badan usaha resmi
dari dan milik dari Bikers
Brotherhood MC. (BBMC). Tugas
utama dari badan ini selain sebagai
mesin uangnya BBMC, juga
sebagai wadah pengembangan
bisnis dari seluruh potensi yang
ada dan dimiliki oleh seluruh
Member BBMC.

dari BBMC. Untuk event ulang
tahun BBMC yang ke-20 ini pun
Brotherhood Inc. mendapat
tugas untuk menghasilkan dana
b a g i
pelaksanaan
e v e n t
tersebut.
D a l a m
event ini
Brotherhoo
d Inc. akan
mengeluar
k
a
n
produk
Limited
Edition Merhandise dari BBMC
sebanyak lebih dari 10.000 buah
yang bisa didapatkan di stand
khusus Official Merchandising
BBMC. Produk ini adalah
produk yang seluruhnya
diproduksi oleh Member dari
BBMC, dari mulai t-shirt,
sweater, kemeja, belt buckle, pin,
patch, sticker, dan lain-lain.

Selain itu, pada event ulang
Dalam pelaksanaannya,
kepengurusan dari Brotherhood tahun ini Brotherhood Inc. juga
akan meresmikan
Inc. membuat konsep
pembukaan Bikers
kerja awal untuk lima
Brotherhood
Official Store
tahun kedepan yang
y
a
n
g
d
i
b
eri nama
terbagi dalam dua
MOTHERSTORE,
terletak
tahap, pertama adalah
di jalan Braga No.36
s y s t e m
d a n
Bandung, sekaligus sebagai
pengembangan
penanda dimulainya
RESMI SUPPORT
jaringan internal, kedua 20LABEL
ANNIVERSARY BBMC
rangkaian
acara Band of
adalah pengembangan
B
i
k
e
r
s
yang akan
jaringan external.
dilanjutkan dengan konvoi
Setelah hampir satu tahun ratusan motor tua dan motor
perjalanannya Brotherhood Inc. b e s a r m e n u j u t e m p a t
telah mencoba beberapa system dilaksanakannya acara utama
yang telah dipakai dalam beberapa ulang tahun BBMC ke-20 di GOR
pelaksanaan event atau kegiatan Saparua. (*2662*)
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KHITANAN MASSAL DAN
REKONDISI MONUMEN

A

Penyerahan Cindera mata secara Simbolis

Antrian peserta Khitanan Massal

Salahsatu peserta Khitanan Massal

ktivitas khitanan Masal
dilaksanakan pada hari Sabtu,
5 Juli 2008 di Taman Ade Irma
Suryani Nasution (Taman Lalu
Lintas), Bandung. Kegiatan ini
diikuti oleh 30 orang peserta yang
terdiri dari anak-anak anggota
TNI, POLRI, Bikers Brotherhood
MC dan anak-anak warga sekitar
sekretariat Bikers Brotherhood
MC di jalan Braga, Bandung. Pada
kesempatan yang sama juga
ditampilkan pagelaran kesenian
anak-anak yakni pencak silat.

Lokasi Khitanan Massal

Hiburan - Acara Kesenian

Sedangkan pada esok harinya,
berlandaskan pada semangat
perjuangan, patriotisme dan
nasionalisme, Bikers Brotherhood
MC melakukan aktivitas Rekondisi
Monumen di kota Bandung.
Kegiatan ini mengambil lokasi
antara lain:Monumen Nurtanio,
Bandara Husein Sastranegara,
Monumen Perjuangan (Viaduct),
Monumen Tank Baja Stuart, Gatot
Subroto, Monumen PDAM, Dago,
dan Taman Makam Pahlawan
Cikutra, Bandung.
Aktivitas yang diikuti oleh
sekitar 100 orang anggota Bikers
Brotherhood MC ini antara lain
adalah me mbe rsihkan fisik
monument dan lingkungan sekitar
monument tersebut, dan
memperbaiki bagian-bagian dari
monumen yang sudah rusak.
"Inilah secuil kegiatan yang bisa
kami lakukan dari sekelompok
penggemar motor tua terhadap
bangsa dan negara”.
Sejalan dengan tema satu abad
kebangkitan nasional, Bikers
Brothehhood MC mencoba
memberikan sesuatu yang
berguna bagi masyarakat
serta membuktikan kami
adalah kelompok yang sangat
menghormati nilai-nilai
perjuangan para
pahlawan bangsa,"
beber Budi
Dalton, salah
satu pendiri
B i k e r s
Brotherhood MC.
sekaligus
k e t u a

Monumen Tank Baja (Jl. Gatsu) Bdg.

Monumen Viaduct Bdg.

panitia pelaksana kegiatan BOB.
Ditambahkan Budi, Bikers
Brotherhood MC bisa berdiri
selama 20 tahun adalah berkat
azas persaudaraan yang diletakan
di atas segalanya. Hal inilah yang
akan ditularkan kepada
masyarakat melalui slogan yang
dimiliki Bikers Brotherhood yakni
"Brotherhood For Our Nation
Unity". (ry) otonet.

Panitia dari Virgin Member

Monumen Nurtanio (Jl. Padjajaran) Bdg.

Monumen PDAM (Jl. Dago) Bdg.

Taman Makam Pahlawan Cikutra Bdg.

SURAT UNTUK IBU PERTIWI
Oleh : L. Hendrawan

Bandung, 19 Juli 2008

Anak sangat memahami, rasanya terlalu sulit untuk menjadi seperti mereka pada
saat ini, sebab bangsawan (orang yang besar rasa kebangsaannya) dan negarawan
(para pecinta negera) di negeri kita ini hanya tinggal beberapa gelintir sebagai orang
yang tersingkirkan, sisanya tinggal Sakadang Monyet dan Sakadang Kuya yang
masih terus-menerus mencuri di kebun kita dan celakanya hukum tidak dapat bicara
apa-apa lagi karena mulutnya diberangus dan terbungkam.

Kepada Yang Tercinta,
Ibu Pertiwi
Indonesia
Dengan hormat.
Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan selalu
penuh kemuliaan. Semoga tuhan tidak pernah berhenti melimpahkan kasih sayangNya kepada kita semua.
Ibu, anak mohon maaf karena selama ini kurang memperhatikan keadaan Ibu,
bahkan anak tidak mampu menjaga kehormatan Ibu ketika dihinakan sebagai negara
terkorup di dunia. Anak juga tidak mampu menjaga ketika sebagian dari putra Ibu
berkali-kali memperkosa Ibu hingga taman-taman yang indah milik Ibu kini rusak
luluh-lantak. Bahkan ketika sebagian dari putra bangsa berkhianat kepada Ibu-pun
anak tidak mampu berbuat apa-apa.
Bu, sekali lagi anak mohon maaf karena tidak mampu membagikan warisan
secara adil dan merata. Sehingga kini sebagian besar dari putra-putri Ibu berada dalam
kesulitan, jangankan untuk sekolah dan biaya rumah sakit bahkan untuk sekedar
makan saja mereka terpaksa harus melanggar ajaran Bapak untuk silih asah, silih
asih, silih asuh, dan silih wangi.
Ibu, sungguh anak tidak bermaksud untuk mengingkari Ibu sebagai kandung,
tapi entah setan dari mana seolah merasuk dalam diri ini, sehingga anak sulit keluar
dari ruang kebodohan dan ketololan. Sekarang anak baru memahami, kenapa Ibu
selalu bercerita tentang Sakadang Monyet Jeung Sakadang Kuya (kisah sang monyet
dan kura-kura) yang mencuri pisang emas di ladang petani, juga cerita tentang Si
Malin Kundang yang menjadi batu karena mengingkari ibunya yang compangcamping seperti pengemis. Sekarang anak juga mulai memahami kenapa Ibu selalu
melantunkan syair Trang-trang Kolentrang dan Lir Ilir. Padahal waktu itu anak sudah
bosan mendengarkannya, tapi Ibu selalu bilang "Nak, kelak kamu akan mengerti ketika
dewasa nanti". Ibu masih ingat rengekan itu ?
Bu, sekarang putra-putri Ibu sudah banyak yang pandai menggunakan bahasa
asing seperti; bahasa Inggris, Belanda, Cina, dan Arab. Bahkan, merekapun pandai
menuliskan dengan huruf-hurufnya. Tapi aneh Bu, setelah pandai mereka tidak bisa
lagi mempergunakan bahasa yang Ibu ajarkan, bahkan mereka tidak mampu menulis
dengan huruf milik negara kita. Kata mereka, katanya bahasa dan huruf negara kita
itu sudah kuno dan usang jadi kalau digunakan akan terlihat kampungan, bahkan
sebagian yang asli milik kita itu sudah mereka jual kepada negara lain dan kini milik
negera lain. Anak sudah mengingatkan mereka, tapi malah sebaliknya sekarang anak
dicap sebagai "orang gila" karena dianggap melanggar dunia ilmu pengetahuan yang
saat ini dikuasai oleh putra-putri Ibu yang bergelar "sarjana".
Ibu, anak kadang sangat iri kepada bangsa dan negara-negara tetangga kita itu.
Sampai saat ini mereka masih mempunyai jati dirinya masing-masing dan masih
tertampakan dengan jelas, seperti; Cina, India, Vietnam, Thailand, Arab, Philipina,
Korea, Jepang. Mereka semua sangat bangga mempergunakan huruf dan bahasa milik
mereka sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga dapat berbangga dengan seni dan budaya
hingga tata-cara bernegara dan berbangsanya.

Ternyata yang Ibu ceritakan itu benar semua dan sekarang monyet-monyetnya
tidak hanya mencuri pisang emas dan cabai merah bahkan mereka berani bermain
wanita di kebun kita sambil berteriak-teriak "saha latah…latah…?!" Sedangkan
sakadang kuya yang berlindung di balik batoknya diam-diam merangkak di tanah
putih kita dan terus menghasut hingga tanpa sadar kini mereka terkena hasutannya
sendiri. Jadi Bu, sekarang suara trang-trang kolentrang sudah terdengar di negara kita,
maka Ibu tak perlu heran kenapa sebagian besar dari putra-putri ibu itu sudah menjadi
batu seperti si Malin Kundang.
Ibu, sebetulnya masih banyak cerita yang lebih parah dan menyedihkan dari
sedikit kejadian yang anak kisahkan di atas. Tapi bagaimanapun kisahnya Ibu tidak
boleh marah dan tidak boleh sedih, janji ya Bu…
Selain pencuri (koruptor) bertambah banyak dan sudah merasuk sampai ke
tingkat pemerintahan terkecil, pemerintahan besar yang dipilih rakyat untuk menata
negara inipun ternyata kurang mengerti tentang ajaran Bapak. Banyak dari mereka
yang tidak memahami makna lambang dalam Garuda Pancasila, misalnya;
"Kemanusiaan yang adil dan beradab" lalu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia". Bu, lambang-lambang negara itu kini oleh mereka hanya dianggap sebagai
gambar dan bukan lagi sebagai falsafah berbangsa dan bernegara (ideologi), maka itu
sebabnya di negera kita sekarang banyak yang miskin semakin sekarat dan yang kaya
semakin mewah. Jadi, kelihatannya sebagian besar dari mereka itu tidak memahami
arti kata ADIL maka semakin jauh mereka dari BERADAB.
Bu, hampir setiap hari anak lihat putra-putri Ibu saling cakar saling tampar dan
saling menyalahkan. Lucunya mereka itu masing-masing merasa benar, setelah itu
tinggal adu kekuatan dan seperti biasa siapa kuat dia yang menang. Bu politik adu
domba yang dulu menghancurkan negeri kita ini mungkin masih hidup dengan
nyaman mengakar hingga kebudaya hidup putra-putri Ibu Pertiwi.
Sekarang anak semakin yakin, setelah dulu Bapak diasingkan, putra-putri Ibu
kini jadi tidak mengenal hidup rukun dan damai. Ibu sungguh anak kini teramat rindu
kepada Bapak yang berada dalam pengasingan, mungkin Ibu tahu kabar beliau saat
ini? Semoga beliau yang terasingkan oleh putra-putrinya sendiri tetap sehat dan tidak
kurang sesuatu apapun serta tuhan tetap melindunginya dengan cinta dan kasih
sayang-Nya.
Sebenarnya masih berjuta cerita yang ingin anak sampaikan namun anak
khawatir Ibu akan semakin bersedih, sebab ceritanya banyak yang tidak enak didengar
oleh Ibu yang sudah semakin tua dan rapuh.
Ibu sekian dulu surat dari anak, sekali lagi anak berharap agar Ibu kembali sehat
dan jangan bersedih, sebab anak akan menjaga Ibu hingga hembusan nafas terakhir.
Semoga DIA Yang Maha Adil tetap mengasihi kita semua.
Salam hormat dari anak-anak Ibu.
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BROTHERHOOD BALI CLASSIC BIKE RACE

Young Bloods, Old Machines
Kawasan eksotis dan artistik Garuda
Wisnu Kencana (GWK) Bali, 12-13 Juni
2004 silam benar-benar menorehkan
sejarah bagi Bikers Brotherhood MC. Yup,
tepat di ulang tahunnya yang ke 13,
dirayakan secara besar-besaran oleh Bikers
Brotherhood Bali Chapter. Kenapa sejarah?
Karena inilah kali pertama, BBMC
menggelar pesta edan-edanan di luar
Bandung! Bila sebelumnya hanya Mother
Chapter yang bisa menggelar main event di
Bandung, BB Bali Chapter berhasil
mengadakannya di tempat yang sangat
spektakuler di Bali, Garuda Wisnu
Kencana. Di antara bukit batu kekar
menjulang, raungan mesin motor tua yang
memengakan telinga, bau menyengat
alcohol dan wewangian lainnya, semua
bikers yang datang, larut dalam suka cita
dan mengobarkan hangatnya semangat
persaudaraan dalam ikut merayakan pesta
ulang tahunnya yang ke 16.
Brotherhood Bali Classic Bike Race
2004. Itulah judul besar yang diangkat dan
menjadi sebuah momentum lain akan
kreatifitas BBMC dalam menghajat sebuah
event bikers. Yeah, We're one percent-er,
and it's a Bikers Brotherhood's style.
Nggak perlu tenda dome ber-AC atau
tenda warna-warni lengkap dengan red
carpet-nya! Cukup dengan tenda-tenda
pleton beralas rumput dan tanah. Di dalam
tenda tersebut, kami mendapatkan
kehangatan yang bukan hanya sekadar

untuk melepas lelah, tapi tempat untuk
berbagai suka cita, tanpa dibumbui dengan
gaya-gaya konyol yang memanipulasi
karakter.
El Presidente, Mas Wawul dengan
didampingi President Chapter BB Bali
Chapter, Iwox BSA dengan tegap
menyambut kedatangan Kapolda Bali,
Irjen Pol. Made Mangku Pastika (saat ini
pemenang Pilkada Gubernur Bali) dan
segera memboncengkanya di atas BSA
zeispan. Dengan lugas, ia mengatakan
sangat bangga karena Bikers Brotherhood
memilih Bali sebagai tempat acaranya. "
Mudah-mudahan acara ini bisa memacu
kreatifitas di dunia motor serta mampu
lebih mengangkat GWK agar lebih
mengglobal. Saya ucapkan selamat dan
silakan menikmati keindahan Pulau
Dewata, " ucapnya.
Selain dihadiri seluruh chapter Bikers
Brotherhood di Indonesia , acara ini ikut
dihadiri oleh hampir seluruh insan
komunitas motor klasik dari Jawa,
Kalimantan dan Sulawesi, HOG Jakarta
Chapter, HDCI, MBC dan IMBI. Malah,
tampak pula motorist asal Thailand. Selain
itu dari tuan rumah tampak hadir, Dewata
Bikers Club, Devil's Corner, HMT dan
komunitas scooter. Acaranya, selain bike
contest, wet t-shirt, lelang lukisan, juga
parade band yang ikut diisi oleh penampilan
band papan atas asal Bali, Superman is
Dead. Happy Anniversary Bro!

lawas seperti BMW, AJS, Norton, BSA
hingga HD Sportster yang ikut dilepas oleh
Wakapolda Bali, Brigjen.Pol Teguh
Soedarsono.
Meski baru sebatas eksebishi, namun
para peserta terlihat serius menghadapinya.
Seperti halnya ditunjukan duet kembar asal
AKAS ASRI Surabaya, Arwin dan Andry
Hartoyo yang lengkap datang dengan team
mekaniknya. Kolektor motor tua ini
menurunkan dua motornya, BSA Gold Star
dan gado-gado mesin Norton, gearboks
Triumph dan frame BSA." Saya baru
sebulan menyiapkannya, ini saja belum
maksimal," kompak keduanya yang juga
mantan crosser nasional Sedangkan peserta
lain datang dari HMT Bali, Bikers
Brotherhood Mother Chapter, Bali
Chapter, MACI Jogja, dan MACI Semarang.
Menurut Iwok, President Chapter Bali,
ketua pelaksana event, nantinya mereka juga
akan mencoba menggelar classic drag bike
selain balap dirt track. " Yang penting
sekarang dikenalkan dulu lombanya, karena
baru pertama kali diadakan," bangganya.
(www.tundrace.blogspot.com)

Respect Your Colors

Classic Bike Race Exhibition
Di antara rangkaian acara yang digagas
Bikers Brotherhood Bali Chapter, balapan
motor tua adalah salah satu daya pikat yang
mendapat perhatian luas dari pengunjung.
Konsepnya dibuat dengan gaya dirt track
yang populer pada jaman dulu, dimana para
peserta mengitari sirkuit di tanah berpasir
sekitar GWK dengan melombakan kelas
250 cc, 350 cc, 500 cc, 650 cc-up dan Free
For All. Hampir lima belas starter turut
mencoba dengan menggunakan motor
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BROTHERHOOD, LOYALTY, RESPECT, HONOR and PRIDE

BIKERS BROTHERHOOD MC

Oleh : Isf@ndiari

“TAK TERASA...UDAH 20 TAHUN YEUH!”
W

Press Conference “Band of Bikers” di Bumi Sangkuriang.

feel Ride with the Nature

aktu teman di BB meminta saya menulis tentang klub ini, saya agak
tersentak. Gila, sudah 20 tahun pertemanan kita! Tahun 1988, kami
sama-sama main di jalan. Walau beda klub tapi teman sepermainan. Tumbuh
bareng, bageur dan brengsek juga babarengan, he..he...
Makanya waktu diminta nulis, rada bingung oge. Coba...mau memulai
timana? Maklum lah! Secara kronologis, rentang waktu 20 tahun bukannya
sebentar. Dari sisi dimamika dan romantisme, complicated banget! BB juga
penuh warna, dinamis, khususnya saat early times. Belum lagi filosofi Not
dangerous unless provokednya, wah Bandung pisan.....
Tapi saya berusaha memulai. Bae lah nyampur-nyampur, melompatlompat antara kronologis, lifestyle, imej yang dibangun, sebagai wartawan
dan terutama sebagai babaturan deukeut (teman dekat). Teman waktu ABG
sampai setelah karolot kieu,. Ha..ha..ha....Pahit manis juga hambar di jalan
sudah terasa semua. Di awal 90-an, kami pernah dirazia bareng di depan jalan
merdeka. Kalau nggak salah, yang tertangkap Papeuh, Joe P-Project, saya dan
teman-teman lain. Detail masalah sih udah lupa, tapi ada peristiwa lucu saat itu. Waktu pak polisi tanya kronologis kejadian, Papeuh malah
nerangin 'kronologis' kalahiranh Bikers Brotherhood Bandung."Kieu pak..kita ini pecinta motor antik!" Polisinya nggak sabar:"Iya saya tahu,
pertanyaan saya adalah KRONOLOGIS kejadian!" Tapi Papeuh terus dengan jawaban yang sama. Waktu itu, polisinya kesal, sampai
ngegebrak meja segala!
Belum lagi kisah nge-chop alias potong memotong sasis jadi rigid. Waktu itu tak pernah kepikiran motor Inggris dipotong-potong atau
bikin frame baru ala chopper. Tapi BB berani melakukannya. Sip lah! Kemudian berita di jalan kami dengar ada klub baru. Sejarahnya masih
absurd. Teman-teman saya yang kuliah di seni rupa ITB bilang klub ini lahir karena suka kemping (the campers?) salah satunya Goy Gautama,
yang kebetulan temannya kakak pacar saya. Waktu apel sesekali ketemu Goy dan cerita soal klub ini.
Di saat yang sama, tongkrongan saya di Lingkar Selatan membentuk Merzy Motorcycle Club alias MMC yang kemudian berubah jadi
Outsiders Bandung. Saat nongkrong obriolan nyerempet ke gosip lahirnya komunitas di luar HCB dan MACI Bandung. Saya dengar
namanya De Motors dan belum punya colors alias lambang pasti. Syukurlah, komunitas ini berkembang pesat dan sedikit terorganisir lewat
paketu Benny Gumilar akrab dipanggil kang Bebeng. Moga bener..pas Summer Camp HDCI di Linggajati, komunitas ini sudah punya
nama sakral, Bikers Brotherhood. Kami langsung salut.., nama yang bagus, universal, kaya filosofi dan merangkul banyak varian dan genre
modif. Hampir di saat yang sama, nongol film bikers berjuluk Stone Cold. Kebetulan gengnya juga bernama Brotherhood! Waktu ngobrolngobrol sama mereka, gambar tengkorak ber-flyers cap & goggles punya arti dalam, brother till' the bone. Palu & kunci inggris (monkey
wrench) bukanlah asal gambar! Mereka adalah tools kit standard ber-shape unik dan mewakili semangat kerja keras... Nice symbol dudes!
Hubungan paling intens di early times tadi ada saat pesta bikers di Kelpie, Gasibu. Malah dulu pernah ada lomba drag liar antara
Outsiders sama Bikers Brotherhood di ajang ini. Foto-fotonya ada di salah satu teman saya dan jadi salah satu kenangan manis kita semua.
Mun teu salah, bintang dari BB, Si Best sedang dari Outsiders, kami lupa lagi. Ha..ha..,
maklum geus kolot!
Setelah bekerja di media, khususnya Motor Plus, keinginan mengangkat klub ini sungguh
besar. Bukan karena babaturan atau sama-sama dari Bandung, tapi lebih pada nilai jurnalistik
yang dipunyai BB. Di sisi wartawan, BB selalu bikin kejutan. Di dunia modif, tren speedway
yang diusung Gani misalnya, jadi trend di kalangan pecinta customized. Virus scrambler, cafe
racer juga chopper ol skool sampai Pro Street modern juga jadi andalan klub ini. Gaya hidup
bikers 'baong' yang intelek plus fashionable juga jadi ciri khas BB. Terlepas dari imej brutal,
dekat jeung cai naraka, barudak brother (istilah beken pertengahan 90-an, sekarang dikenal
barudak BB) adalah tipikal bandungers banget!
Di sisi wartawan, 'skenario' dan strategi bisnis BB juga jadi bahan tulisan yang asyik
disimak. Maneuver bisnis nya, membuka mata pecinta variasi adn fesyen bikers akan mutu
lokal. Pasar yang agak ekslusif membawa imej yang baik. Belum lagi gebrakan para seniman di
BB macam Goy, Best, Sony Ekek dan banyak lagi, membuat kharisma klub ini makin kuat.
Oh enya, nu kurang alusnya juga ada euy. Maklum klub sudah sangat besar, banyak
anggota BB baik prospect, virgin ataupun life members yang kurang bisa menjaga kharisma
itu. Mungkin terlalu chauvinis, arogan atau over acting. Beberapa oknum kurang mewakili
imej BB yang liar tapi tetap beretika dan intelek. Tah untuk soal ini, pengurus BB pastinya
punya strategi jitu dalam penanganannya. Maklum dah tak ada mesin yang tak retak! Begitu Penulis: Isf@ndiari, wartawan Motor Plus,
meureun...
Anggota MMC-Outsiders Bandung.

“Met jareg ke-20 Bikers brotherhood! Salam ka barudak....”
Bikers Brotherhood MC. Hal : 2
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Foto: Penulis mejeng bareng
motor kolot barudak Roundtank Bandung

Brotherhood Forever - Forever Brotherhood

Official
Merchandise

in color for selected item

Available in:

Bikers Brotherhood MC.

T-shirt
Sweater
Long Sleves
emblem/patch
sticker, dogtag
keychains
Buckle
etc.

Peneng (Dog Tag)

Sticker

Gantungan Kunci

(Penerus Misi Kebangkitan Nasional!)
Sambungan dari Halaman : 1

seluruh anggota keluarga Bikers Brotherhood adalah kaum bangsawan,
mereka adalah para pecinta negeri yang bangga atas kebangsaannya.
Patut di pahami bahwa kini gelar kebangsawanan bukan lagi milik para
keturunan raja, sebab kerajaan sudah runtuh 'tergulingkan' oleh republik. Jadi siapapun mereka yang mencintai bangsa dan negara ini
berhak disebut sebagai "bangsawan atau negarawan".
Konon sudah banyak orang pintar di Ibu Pertiwi; ratusan profesor,
ribuan doktor dan jutaan sarjana. Kemanakah mereka? Apakah mereka
juga turut sibuk menggadaikan dan menjual bangsa serta negaranya?
Bangunkan kesadaran mereka untuk tidak terjebak dalam dunia kecilnya
yang sebatas kampus, kantor ataupun pabrik. Gerakan kecerdasan
mereka untuk ikut bergabung dan berjuang bersama Bikers Brotherhood
dalam membangun Ibu Pertiwi, tanah air kehidupan seluruh bangsa
Indonesia.
Bikers Brotherhood MC bernaung di bawah panji Sumpah Pemuda
yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan melalui rasa
persaudaraan. Untuk hal itu kami menyadari benar bahwa yang kami
lakukan hanyalah sebuah impian kecil yang baru dapat terwujud apabila
seluruh rakyat Indonesia menyadari arti dan makna persaudaraan.
Bagi kami tidak perlu jauh untuk belajar tentang kondisi negara dan
bangsa saat ini, secara ilustratif Bikers Brotherhood MC merupakan
Indonesia kecil yang mengungkapkan tentang berbagai situasi dan
kualitasnya. Mengapa bisa demikian? Karena Bikers Brotherhood MC
adalah salah satu atom di negara ini yang turut mengalir bersama denyut
nadi kehidupan Ibu Pertiwi. Kami menyadari benar bahwa bahasa tubuh
kami teramat buruk, tapi apa boleh buat karena tinggal itu yang kami
miliki. Che Guevara berjuang dengan mempergunakan bahasa Kuba,
Tzun-Tsu mempergunakan bahasa Cina, Musashi mempergunakan
bahasa Jepang, Mahatma Gandhi mempergunakan bahasa India. Lalu
bahasa apa lagi yang harus digunakan di negara ini sedang Soekarno
sudah mengatakannya.
Sedikit niat dan cita-cita dari keluarga besar Bikers Brotherhood MC:
"Mari bersama-sama membangun persaudaraan seperti yang telah
diajarkan oleh para leluhur kita, silih asah, silih asih, silih asuh, silih
wangi. Sebab, itulah benteng pertahanan terakhir di Ibu Pertiwi ini dan
dari sana pula kita akan mulai bergerak bersama membangun bangsa
hingga menemukan kembali jati dirinya.
Bandung, July 2008
Ketua Dewan Adat Bikers Brotherhood MC
(L. Hendrawan)

PRODUCT SUPPORT :

B-fink
Gochip
Andi Lacoste
Badjingan
Broken Bones
Dexter
DevilSon
OutLaws
Black Choice
Raptor
Kanayakan inc.
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www.bikersbrotherhoodmc.com

MotherStore
JL. BRAGA NO.36 BANDUNGChopper
NOWBicycle
OPEN!
FOR ENTHUSIAST
for Kids
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Brotherhood Forever - Forever Brotherhood

LIMITED QUANTITY
RELEASED JULY,19,2008
MADE
EXCLUSIVELY
FOR:
THE 20TH ANNIVERSARY OF
BIKERS BROTHERHOOD MC.

99% BROTHERS
1% AT TITUDE
BIKERS CHOICE
FINEST QUALITY

Junior/Kids

Junior/Kids

Junior/Kids

Junior/Kids

CAUTION

YOU MUST BE ABLE TO FOLLOW THE BIKERS DRESS CODE, OR IF YOU WANNA LOOK LIKE A WEEKEND BIKER
YOU MUST NOT TO SCARE PEOPLE WITH YOUR UGLY LOOKS AND BAD SMELL BY USING THIS PRODUCT
YOU MUST BE TALLER THAN YOUR BIKE IF YOU ARE WEARING THIS PRODUCT
THIS LIMITED EDITION PRODUCT IS EXCLUSIVELY MADE FOR SUPPORTING THE 20TH ANNIVERSARY OF BIKERS BROTHERHOOD MC.
THANKS FOR SUPPORTING BIKERS BROTHERHOOD MC.
Bikers Brotherhood MC. Hal : 4
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