
Program Bike 
Build-Off 

Cleveland Indonesia bersama 
Kustomfest juga menyiapkan berba-
gai rangkaian program pendukung 
sebagai bagian dari strategi pe-
masaran yang kreatif. Di antaranya 
melalui program Bike Build-Off, 
hasil kerjasama dengan para builder 
ternama di Indonesia. 

“Kami akan berikan 10 motor 
Cleveland kepada 10 builder terpilih 
untuk kemudian mereka kustom 
dengan material yang sama dan 
telah kami sediakan,” papar Lulut. 
Pemenang program Bike Build-Off 
ini akan diumumkan di Kustomfest 
2014 dengan juri seorang master 
builder dunia. Siapa dia? Tunggu 
kejutannya.
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Harley Supermoto

Semarakkan kuStom kulture IndoneSIa

Supermoto ketemu Harley… Me-
mang tiap proyek modifikasi atau 
custom di bengkel Shaw Speed & 

Custom ini selalu mengambil inspirasi 
dari gaya-gaya motor yang beragam. 
Cafe racer, motocross, motor-motor 
jalan raya atau balap dan lain-lain.

Pada proyek XR1200SM ini inspirasi 

Sekilas Shaw Speed & Custom
Shaw Speed & Custom adalah salah satu bagian dari 

Shaw Harley-Davidson dealership yang bermarkas di kawasan 
Brighton, Inggris Selatan. Mereka ini bukan seperti dealer 
Harley pada umumnya. Selama eksis 11 tahun, mereka telah 
memenangkan Bar and Shield Award selama 6 kali. Sebuah 
penghargaan yang diberikan kepada dealer Harley terbaik 
dalam hal layanan customer.

Tak hanya itu saja. Shaw Speed & Custom telah mengum-
pulkan beberapa penghargaan untuk kontes motor level Eropa 
dan Amerika, bahkan dunia! Ya, mereka sukses merebut juara 
1 kelas Modified Harley-Davidson di kejuaraan dunia AMD 
World Championship of Bike Building yang digelar di Sturgis. 
Belum pernah ada bengkel custom dealer Harley yang pernah 
mencetak prestasi ini.

Produsen sepeda motor asal 
Amerika yang memiliki line 
up produksi motor modern 

namun dengan desain klasik, yakni 
Cleveland CycleWerks (CCW) akan 
segera meramaikan pasar roda dua 
di Indonesia. Menurut rencana, CCW 
akan melaunching produknya di Kus-
tomfest 2014, festival kustom kulture 
terbesar di Indonesia yang digelar 
setahun sekali di Yogyakarta, tanggal 
11-12 Oktober mendatang.

Kepastian hadirnya CCW di 
Indonesia ini ditandai dengan pe-

diambil dari dunia supermoto. Kebetulan 
si customer ingin memesan motor untuk 
keperluan sehari-hari, tapi bisa juga di-
ajak ‘senang-senang’ saat akhir pekan.

“Pada proyek ini kami hanya 
melakukan ubahan berupa pemasangan 
pelek balap PM, mudguard (sepatbor) 
depan yang telah dikustom, setang 
Renthal dengan spedo minimalis yang 
dipasang menyatu bantalan crossbar 
pada setang. Bagian belakang juga telah 
dimodifikasi dengan pemasangan lampu 
belakang LED yang sangat kecil dan 
indicator lights supaya bagian belakang 
ini terkesan bersih,” terang Steven C. 

nandatanganan kerjasama antara CCW 
melalui PT Javas CycleWerks Indonesia 
(Cleveland Indonesia) selaku agen resmi 
pemegang merek (APM) CCW di Indone-
sia dengan Kustomfest yang diadakan di 
Yesterday Café, Jakarta pada tanggal 30 
April 2014 lalu.

“Kami datang dengan membawa 
sebuah passion. Cleveland adalah motor 
buat mereka yang menyukai pengalaman 
berbeda dalam berkendara. Para pencari 
sensasi serta penggemar gaya hidup 
berkualitas. We are Cleveland!” ucap 
Scoot Colosimo selaku CEO Cleveland 

CycleWerks.
Sementara itu Akbar Trilo, CEO 

Cleveland Indonesia, mengungkapkan 
jalinan kerjasama dengan Kustomfest 
dilakukan setelah melihat 2 tahun pe-
nyelenggaraan event yang berlangsung 
sukses. Harapannya mampu mencipta-
kan potensi market baru yang lain untuk 
pemasaran Cleveland.

“Kami sadar, pasar kami ini segment-
ed sekali. Oleh karena itu, dibutuhkan 
strategi kreatif dan efektif. Salah satunya 
menyasar komunitas di Kustomfest 
itu. Kami melihat Kustomfest telah ikut 
menambah gairah industri custom di 
Indonesia. Makin semarak! Dan Cleve-
land sebagai sebuah brand motor baru 
di Indonesia sangat mendukung event 
ini. Kami sekaligus menjadikan momen-
tum Kustomfest 2014 untuk peluncuran 
produk secara resmi. Sekarang kami 
terus memacu persiapan semua aspek 
mulai dari jaringan pemasaran, layanan 
purna jual dan juga pelatihan para meka-
nik,” beber Akbar.

Untuk pasar Indonesia, CCW akan 
menghadirkan variannya, Ace Deluxe 
(bergaya retro 250cc), Heist (bertam-
pang traditional chopper 250cc), dan 
Misfit (desain café racer 250cc). Soal 
harga motor Cleveland yang dijual di 
Indonesia berkisar di bawah Rp 75 juta. 
Menariknya, CCW juga telah menyiapkan 
spare parts dan custom kit untuk tiap 
tipe motor. 

“Kami bangga bisa bermitra dengan 
Cleveland dan mendapat kepercayaan 
menjadi tempat peluncuran produk-
produk Cleveland di Kustomfest 2014. 
Tahun ini, Kustomfest mengusung tema 
Kustom Rule! Dimana kita terus memacu 
para builder di Indonesia untuk memiliki 
kualitas dan identitas diri supaya bisa 

bersaing di level dunia. Tentu saja 
sari sisi penyelenggaraan, kita terus 
berbenah demi peningkatan kualitas,“ 
tambah Lulut Wahyudi, Director Kus-
tomfest. (Naskah & Foto : Wawa)

Data Modifikasi
Pelek : Performance Machine
Body kit : SS&C
Setang & spido : Custom

Shaw Speed & Custom
Holmes Hill Nr Lewes, East 
Sussex BN8 6JA, Telp. 01825 
872003, Fax. 01825 874319, 
Email : info@shawharley-
davidson.co.uk

Willis selaku Dealer Principal of 
Shaw Harley-Davidson dan juga 
Team Principal for Shaw Speed 
& Custom.

Nah seperti apa sih kualitas 
garapan dealer Harley ini? 
Simak foto-foto yang dikirimkan 
Shaw Speed & Custom special 
for OTO PLUS berikut ini.  
(Naskah: indr@, Foto: Shaw 
Speed & Custom for OTO PLUS)

Kru Kustomfest & CCW berfoto bersama

Penandatanganan kerjasama CCW - KustomfestDari kiri : Akbar Trio, Scott Collosimo & Lulut Wahyudi


