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BAB III  

PERKEMBANGAN HONDA TIGER CLUB INDONESIA (HTCI)  

2004-2010 

 

A. Pembentukan Klub-klub Baru Honda Tiger Di Indonesia 

 

Setelah adanya HTCI, lahirnya klub Honda tiger di Indonesia setelah 2004 

berkembang sangat pesat. Klub-klub yang lahir antara lain di DKI Jakarta 

terbentuk TJT (Tiger Jakarta Timur) tahun 2005, di Sumatera Barat tebentuk BTC 

(Bukit Tinggi Tiger Club) tahun 2004, di Banten terbentuk TLC (Tiger Lebak 

Club) tahun 2004 dan masih banyak lagi klub Honda Tiger yang lahir dan 

terbentuk, seteleh adanya acara yang diprakarsai oleh HTCI yaitu Jambore Tiger 

Nasional (Jamnas) ke lima di Semarang Jawa Tengah pada tahun 2005.  

Pada saat deklarasi HTCI pada tahun 2004, hanya ada 38 klub Honda tiger 

yang terbentuk, setelah tahun 2004, klub Honda tiger yang terbentuk sudah ada 

181 klub Honda tiger.1 Dengan demikian terjadi peningkatan klub Honda Tiger 

yang ada di Indonesia, ini membuktikan bahwa perkembangan HTCI begitu pesat.  

Satu-satunya wadah induk otomotif yang ada di Indonesia hanya HTCI 

yang memiliki manajemen klub. Manajemen klub adalah bagaimana kita 

mengkordinasi klub dengan baik sehingga organisasi tetap berjalan dan semakin 

berkembang sesuai yang diharapkan. Dimanajemen klub di pelajari bagaimana 
                                                           
1
 Lihat dilampiran Rekapitulasi Daftar Anggota HTCI Per Maret 2010 
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merekrut anggota dengan baik, ketika sudah di rekrut, anggota ini bisa menujukan 

eksistensinya, aktif dan kompak dalam organisasi klub Honda tiger itu. HTCI 

pada tahun 2006 membentuk Pengurus Daerah (Pengda) agar permasalahan-

permasalahan di daerah baik itu permasalahan klub maupun organisasi HTCI dan 

permasalahan-permasalahan seperti bencana alam yang ada di daerah bisa 

terpantau langsung fungsinya Pengda yang dibentuk tersebut jelas kelihatan, di 

samping pengda tersebut membina klub-klub Honda Tiger yang ada di daerahnya 

dan juga mereka menjadi pemantau bila terjadi bencana alam di daerahnya. 

B.  Program-program Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) 2004-2010 

1). Manajemen Klub Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) 

 Manajemen klub akan membantu dan memantau bagaimana proses 

rekrutmen anggota klub motor Honda tiger yang benar dan lebih professional, 

bahkan harus lebih simpatik, demikian pula pengenalan Safety riding, hingga 

kepada bagaimana mengelola anggota klub dengan baik dan teratur. Manajemen 

klub akan bekerja juga dalam masalah bagaimana caranya membuat AD/ART 

yang benar, membawa klub kedalam aspek legal, dan mencatatkan klub ke badan 

hukum notariat.  

Keberadaan klub motor akan ditentukan oleh kegiatan yang dilakukannya, 

baik kegiatan internal maupun eksternal. Maju mundurnya suatu klub juga 

ditentukan oleh kegiatan yang dilakukannya, karena kegiatan klub inilah yang 

dijadikan tolok ukur penilaian kemajuan klub, baik oleh anggota khususnya 
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maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, rancang bangun kegiatan 

klub menjadi sangat penting dan strategis bagi kemajuan suatu klub motor. 

Semua kegiatan yang dirancang dan dilakukan oleh klub, pada dasarnya, 

memiliki 2 (dua) tujuan yang harus dicapai, yaitu: (i) Mampu memberikan 

manfaat positif, bagi anggota dalam aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku 

sebagai pribadi dan anggota masyarakat, dan (ii) Mampu meningkatkan 

kepedulian anggota terhadap pemenuhan tanggung jawab sosial klub, sehingga 

keberadaan klub dapat memberikan manfaat sosial bagi lingkungannya. 

a. Program Kegiatan Klub 

 Gambar 5 (lima) menyajikan suatu panduan rancang-bangun kegiatan 

klub motor berdasarkan sasaran kegiatan (pihak internal dan eksternal), yang 

diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut diatas. 

 



50 
 
 

 
 

Kegiatan klub HTCI dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan internal dan 

kegiatan eksternal. Kegiatan internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota 

klub HTCI dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada 

di klub tersebut. Memiliki kegiatan yang positif seperti pelatihan mekanik, 

mengendarai kendaraan yang aman dan nyaman, berwisata keobjek-objek wisata 

maupun unit bisnis dalam memperkembangkan usaha untuk mendapatkan 

keuntungan bagi kepentingan uang kas klub HTCI itu. Kegiatan eksternal adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh Klub HTCI dalam menghilangkan citra negatif 

dimasyarakat yang menyebutkan klub Motor itu arogan atau tidak santun dalam 

berkendara. Kegiatan eksternal ini lebih mendekatkan klub HTCI kepada 

masyarakat, seperti kegiatan kemasyarakatan, peduli lingkungan, kegiatan bakti 

sosial korban bencana alam dan lain sebagainya. 

b. Sumber dan Penggunaan Dana 

Klub harus memiliki perencanaan tentang sumber-sumber dana 

(penghimpunan dana) dan mengoptimalkan realisasi penghimpunan dana dari 

sumber-sumber tersebut. Secara umum, sumber dana klub itu diklasifikasikan 

menjadi 4 (empat) yaitu: (i) iuran anggota, (ii) donasi, (iii) sponsorship 

lembaga/perusahaan, dan (iv) unit bisnis/koperasi klub.  Klub perlu melakukan 

usaha-usaha yang kreatif, konsisten dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan 

realisasi pengimpunan dana. Selanjutnya, klub perlu memiliki perencanaan 

tentang penggunaan dana tersebut kedalam berbagai program kegiatan yang telah 

ditetapkan, baik program kegiatan internal maupun eksternal. Secara ringkas, 

kerangka acuan tentang sumber dan penggunaan dana disajikan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Sumber dan Penggunaan Dana Klub (Dok. Pribadi) 

 

Dalam sisi penghimpunan dana dan sisi penggunaan dana, klub harus 

memiliki tata-kelola keuangan yang baik , dikarenakan organisasi motor adalah 

klub kehobian yang tidak menghasilkan uang, akan tetapi keuangan perlu di atur 

dan dikelola dengan baik, dikarenakan apabila ada kegiatan-kegiatan seperti bakti 

sosial dan lain sebagainya yang mengharuskan mengeluarkan dana, tidak perlu 

bingung untuk mengaturnya.  

2. Terbentuknya Pengurus Daerah (Pengda) 

HTCI pada tahun 2006 membentuk Pengurus Daerah (Pengda) agar 

permasalahan-permasalahan di daerah baik itu permasalahan internal klub 

maupun internal HTCI dan permasalahan-permasalahan seperti bencana alam 

yang ada di daerah bisa terpantau langsung fungsinya Pengda yang dibentuk 

tersebut jelas kelihatan, di samping pengda tersebut membina klub-klub Honda 



52 
 
 

 
 

Tiger yang ada di daerahnya dan juga mereka menjadi pemantau bila terjadi 

bencana alam di daerahnya. Pengda bertempat kedudukan di wilayah propinsi 

dimana dalam wilayah tersebut telah terbentuk sedikitnya 3 (tiga) klub motor 

Tiger anggota HTCI, apabila di wilayah tersebut minimal tidak ada 3 (tiga) klub 

motor Tiger, maka pengda dapat dibentuk dari gabungan beberapa propinsi, 

contohnya apabila propinsi Jawa barat hanya memiliki 2 (dua) klub motor Tiger, 

pengda Jawa barat bisa bergabung dengan pengda Jawa tengah dengan letak 

propinsi yang berdekatan.  

Pengda paling sedikit 6 (enam) orang terdiri dari seorang ketua, wakil 

ketua, seketaris, bendahara, humas, dan pembinaan anggota. Pengurus pengda 

diusulkan oleh club dalam lingkungan wilayah pengda bersangkutan. Penetapan 

dan pengangkatan pengda sepenuhnya merupakan wewenang PP HTCI. Masa 

jabatan pengurus pengda adalah 2 (dua) tahun, kecuali diberhentikan oleh ketua 

umum PP HTCI berdasarkan keputusan musyawarah daerah yang diselenggarak 

untuk tujuan tersebut. 

Tugas dan wewenang pengda melaksanakan dan menaati AD ART HTCI, 

melaksanakan program kerja (proker) pengda serta keputusan-keputusan dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan oleh musyawarah daerah (Musda) 

ataupun PP. Mengadakan musda sekali dalam 2 (dua) tahun, khusus untuk 

memilih ketua pengda dan garis-garis besar program kerja. Pengda berfungsi 

sebagai perwakilan dari PP HTCI yang di tempat kedudukan pengda bersangkutan 

di wilayah atau daerahnya. Berwenang mewakili PP HTCI hadir dalam pertemuan 

atau rapat yang diadakan oleh klub Honda tiger di lingkungan wilayahnya. Pengda 
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memiliki otonomi untuk menghasilkan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan 

masalah yang dihadapi di daerahnya,sehingga terjadinya perbedaan peraturan 

antar pengda sepanjang tidak melanggar prinsip dasar dan kode kehormatan 

organisasi HTCI.2 

3. Keselamatan Berkendara (safety riding) 

Transportasi adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia dan dalam perkembangannya. Transportasi telah menjadi 

kebutuhan manusia yang paling mendasar, mulai dari kegiatan hidup tunggal yang 

paling sederhana samapai pada kegiatan hidup yang paling kompleks dan selalu 

menimbulkan dampak yang baik bagi kehidupan manusia. 

Pengendara memegang peranan vital dalam berlalu lintas, temuan di 

berbagai negara menunjukan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama 

dari kecelakaan lalu lintas.  

Angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor di Indonesia 

masih sangat tinggi, data kepolisian Republik Indonesia menyebutkan, pada tahun 

2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 

27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun – Rp 

217 triliun per tahun.3 Selain itu dalam operasi ketupat tahun 2013 tanggal 16 

Agustus 2013 tercatat telah terjadi 3.279 kejadian dengan korban meninggal dunia 

719 orang, luka berat 1185 orang, dan luka ringan 4.326 orang, kendaraan yang 

                                                           
2 Arsip pribadi: Buku Putih Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) 

3
 www.bin.go.id, (Diakses pada tanggal 10 Februari 2014 Jam 21.35 WIB) 

http://www.bin.go.id/
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terlibat dalam kecelakaan tersebut masih didominasi sepeda motor yang mencapai 

4.443 unit dari 6.244 unit kendaraan yang mengalami kecelakaan.4 

 
Penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya dapat dikelompokkan menjadi 

tiga macam, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan dan 

lingkungan. Pada dasarnya penyebab kecelakaan dapat dirinci lagi lebih dalam 

yang terkait dengan karakteristik dan perilaku pengendara. Indikator yang 

termasuk dalam faktor manusia meliputi kedisiplinan, keterampilan, konsentrasi, 

kedewasaan, kecepatan, emosi, kelelahan, pengaruh obat-obatan atau narkoba, 

serta aspek-aspek lain yang terkait dengan perilaku pengendara.  

Berkendara yang aman (safety riding) sangat diperlukan di dalam berlalu 

lintas untuk menjaga kelancaran bertransportasi, selain itu berkendara yang aman 

bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari kecelakaan. 

Komunitas dan klub motor dapat dijadikan salah satu sarana untuk menanamkan 

disiplin berlalu lintas khususnya bagi para remaja yang dipandang masih memiliki 

emosi yang tidak stabil sehingga dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang 

lain saat berkendara. 

Anggota komunitas dan klub motor banyak mendapat pengetahuan dan 

keterampilan seputar lalu lintas dan sepeda motor, melalui kegiatan yang dibuat 

oleh pengurus komunitas dan klub motor serta dilengkapi dengan peraturan yang 

mengikat. Sosialisasi yang diberikan juga tidak hanya sebatas dengan agenda 

komunitas dan klub motor saja, namun juga hasil dari diskusi yang sering 

dilakukan oleh anggota yang lebih senior, selain itu komunitas dan klub juga 

                                                           
4
 www.tribunnews.com (Diakses pada tanggal 10 Februari 2014 Jam 21.45 WIB). 

http://www.tribunnews.com/
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membentuk satu nilai yang ditanamkan kepada seluruh anggotanya, dimana setiap 

anggota harus menjaga harkat dan martabat komunitas dan klub motor di mata 

komunitas dan klub lain dengan selalu mengutamakan berkendara yang aman 

setiap berkendara. Komunitas dan klub motor memiliki peran untuk dapat 

membentuk kepribadian anggotanya dalam berkendara dan memiliki kesadaran 

untuk menkampanyekan keselamatan berkendara  (safety riding) kepada 

masyarakat ini di tandai dengan selalu menyelipkan pengetahuan tentang 

berkendara pada setiap agenda yang dijalankan oleh komunitas dan klub motor 

tersebut. Penyebaran jargon safety riding terus meluas melalui berbagai bentuk. 

Mulai dari stiker, pelatihan, dan kontes diantara para komunitas dan klub motor.  

Bagi pengendara sepeda motor keselamatan berkendara secara prinsip 

dasar adalah meliputi kelengkapan sepeda motor seperti rem, kaca spion, kondisi 

lampu motor hidup, dan kondisi ban tidak bocor atau kempis. Kemudian, 

kelengkapan surat-surat seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat 

izin mengemudi (SIM). Menurut Edo yang ia katakan “bagi pengendara sepeda 

motor harus melengkapi diri dengan helm standar baik itu yang menutup seluruh 

kepala (full face) atau separuh kepala (half face), serta menggunakan jaket 

pelindung dan sarung tangan. Dalam keadaan tertentu, seperti berkendara jarak 

jauh saat touring, sebaiknya menggunakan sepatu laras panjang atau sepatu 

boot”.5  

 

                                                           
5 Sumber lisan: Wawancara langsung dengan Edo Rusyanto sebagai ketua umum Road Safety 
Associations (RSA) pada tanggal 27 Februari 2014 di Kantornya di Berita satu Jl. Gatot subroto 
kav.35-36 Jakarta selatan. 
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C. Peran Agen Tugal Pemegang Merek (ATPM) Astra Honda Motor (AHM) 

Dalam Perkembangan Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) 

 

Sebagian besar agen tunggal pemegang merek (ATPM) sepeda motor 

mempercayai manfaat keberadaan klub dan komunitas motor bagi 

keberlangsungan bisnis ATPM. Saat ini hampir semua situs internet para ATPM 

mencantumkan kolom bagi keberadaan klub dan komunitas motor. Tentunya klub 

dan komunitas motor yang sesuai dengan merek mereka. Situs-situs internet 

sangat bermanfaat untuk menjalin komunikasi.  

Pertukaran informasi di antara ATPM dalam klub dan komunitas motor 

menjadi kian lancar. Komunikasi yang mengarah kea rah transformasi sosial dan 

ekonomi dapat terwujud. Upaya ATPM menggalakan komunikasi degan para klub 

dan komunitas motor memang bukan sekedar lewat situs internet ataupun jejaring 

sosial. Ada yang terlibat langsung dengan memberikan bantuan teknis sepeda 

motor hingga bantuan sponsor finansial. Beberapa klub dan komunitas motor 

mendapat bantuan dari ATPM. Meskipun bentuknya parsial, yaitu ketika klub dan 

komunitas motor tersebut melakukan kegiatan seperti wisata, kampanye safety 

riding, dan perayaan ulang tahun klub dan komunitas motor. Bantuan tersebut 

mengisyaratkan bahwa ATPM memiliki kepentingan terhadap keberadaan 

mereka.  

ATPM pun di beberapa klub dan komunitas motor di Indonesia ikut 

berperan andil dalam memprakarsai pembentukan klub dan komunitas motor. 

Peran AHM (Astra Honda Motor) dalam perkembangan HTCI, cukup memiliki 
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peranan yang andil. AHM selalu mendukung acara yang di selenggarakan oleh PP 

HTCI. HTCI adalah induk organisasi Honda tiger terbesar di Indonesia, AHM 

bisa memanfaat ini ke hal positif seperti peluncuran produk terbaru dari motor 

Honda. Salah satu peran AHM dalam mendukung acara PP HTCI adalah pada 

tahun 2008, AHM mendukung acara Wingday HTCI pertam di Pangadaran Jawa 

Barat. AHM memperkenalkan produk baru Honda New Tiger Revolution. AHM 

menunjuk EO (event organizer) yang akan mengatur dan mengelola acara “Wing 

Day Road To Legend”. 

Ketika acara pada hari sabtu 15 November 2008 di Pangandaran, ada 

banyak hiburan dan permainan yang disiapkan oleh AHM untuk menghibur 

anggota HTCI dan masyarakat setempat. Performa band GIGI dan beberapa artis 

local, serta hadiah utama merupakan puncak acara Wing Day I Road To Legend. 

Rangkaian acara Wing day termasuk pembuatan panggung, pengadaan sound 

system, tenda-tenda, hingga pengadaan para artis-artis semuanya di tanggung oleh 

pihak AHM sebagai produsen motor Honda Tiger. Menurut Ketua umum HTCI 

Taufan Ardiansyah “Selama ini partisipasi AHM masih sebatas pada acara HTCI. 

Untuk keseharian kami seperti potongan harga part dan sponsor, masih diurus 

main dealer masing-masing,”6 

Peran AHM dalam perkembangan HTCI hanya sebatas memberi dukungan 

materil saja, dalam hal kepengurusan dan peraturan HTCI, AHM tidak ikut 

campur, karena HTCI induk organisasi Honda Tiger yang independent, tidak mau 

adanya intervensi dari pihak luar manapun. Ini yang harus tetap dijaga oleh PP 
                                                           
6
 Sumber lisan: Wawancara langsung dengan ketua umum HTCI periode 2013-2015 Taufan 

Ardiansyah pada tanggal  18 September 2014 di kediamanya di Kelapa gading Jakarta Utara. 
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HTCI dalam keberlangsungan roda organisasi HTCI dimasa mendatang agar 

semakin berkembang lebih besar dan kompak.  

 

D. Kegiatan Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) 

Klub dan komunitas motor yang lahir di Indonesia umumnya menjadi 

ajang kumpul-kumpul untuk silahturahmi. Para anggotanya saling bercengkerama 

sekaligus bertukar informasi seputar sepeda motor tunggangannya atau masalah 

seputar kehidupan sehari-hari, termasuk masalah mencari nafkah. Perbincangan 

juga meluas ke persoalan-persoalan di luar ranah sepeda motor. Waktu untuk 

berkumpul bervariasi ada yang pagi,sore dan malam. Pertemuan pada malam hari 

umumnya di atas jam 19.00 hingga larut malam. 

Kegiatan lain yang paling menonjol adalah berwisata bersama 

mengendarai sepeda motor atau disebut juga dengan touring. Dengan pendanaan 

yang dikumpulkan secara sukarela, para klub dan komunitas motor biasanya 

mengunjungi daerah wisata yang mereka sepakati bersama. Rasa persahabatan 

dan kebersamaan kian bertumbuh sambil menikmati perjalanan dari tempat 

berangkat hingga tempat tujuan atau dalam perjalanan pulang. Rasa kebersamaan 

yang terbangun saat touring bukan semata-mata mencuat di internal kelompok 

sepeda motor yang menyelenggarakan touring. 

Tidak hanya menyelenggarakan touring atau berwisata, HTCI juga 

memiliki kegiatan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: 
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1. Dari segi Pendidikan  

HTCI memiliki program safety riding awareness adalah program kerja 

tahunan PP (pengurus pusat) yang ditujukan untuk menguatkan kemampuan dan 

kesadaran seluruh keluarga besar HTCI dan masyarakat pengguna jalan mengenai 

pentingnya berkendara yang tertib dan aman. Program ini di terjemahkan dalam 

tiga bentuk aktivitas berupa:  

 

a. Safety riding workshop  

Safety riding workshop adalah bentuk kegiatan yang ditujukan segabai ajang 

penguatan pengetahuan dan skill berkendara yang baik dan aman. Kegiatan ini 

berupa seminar dan pelatihan. Agenda yang sudah terjadwal adalah seminar 

dan pelatihan safety riding bagi keluarga besar HTCI serta kalangan pelajar 

dan mahasiswa yang sedianya akan diselenggarakan pada kuarter terakhir 

tahun 2008. 

 

 

b. Safety riding campaign 

Safety riding campaign adalah bentuk kampanye yang ditujukan untuk 

menggugah kesadaran keluarga besar HTCI khususnya dan seluruh pengguna 

jalan pada umumnya. Aktivitas dari kegiatan ini adalah kerjasama dengan 

kepolisian daerah terkait melakukan pembentangan spanduk dan poster 

himbauan pada daerah-daerah strategis. Hal ini juga termasuk pendistribusian 

materi pada media massa dan website HTCI. 
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Gambar 7. Kegiatan Safety Riding Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) kepada Masyarakat 

umum  (Dok. Pribadi) 

 

c. Road safety awareness month. 

Road safety awareness month adalah kegiatan implementasi kesadaran yang 

aman bagi seluruh klub anggota HTCI. Dimana selama satu bulan setiap klub 

wajib menerapkan prinsip “safety first” pada setiap perjalanan yang dilakukan 

anggotanya. Melalui hal ini diharapkan dapat terwujudnya minimalisasi 

jumlah kecelakaan dan juga dapat memberikan contoh kongkrit bagi 

masyarakat pengguna jalan bahwa keluarga besar HTCI adalah pengendara 

yang handal dan santun dijalan.  
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Gambar 8. Kegiatan Safety Riding Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) kepada anggota klub 

HTCI  (Dok. Pribadi) 

2. Dari Segi Sosial Kemasyarakatan 

Pertama kali kegiatan resmi HTCI adalah Bhakti sosial musibah gempa 

dan  tsunami di Aceh (NAD), yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang 

kurang lebih 3 bulan setelah Deklarasi HTCI di Bandung pada tanggal 10 Oktober 

2004. HTCI melalui perwakilannya dari TAB (Tiger Asosisasi Bandung), SOTIC 

(Solo Tiger Club) dan  HTCM (Honda Tiger Club Medan) mendatangi langsung 

ke lokasi bencana untuk melihat secara langsung dan turut memberikan bantuan 

moril dan menyampaikan sumbangan materil atas nama Keluarga besar HTCI 

kepada masyarakat yang tertimpa musibah melalui posko bencana yang dikelola 

oleh  Syabab Hizbut Tahrir Indonesia di kota Banda Aceh. Sejak saat itu HTCI 

sangat peduli dengan bencana alam maupun bakti sosial yang berskala nasional 
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yang berada di daerah lain, yaitu mengumpulkan secara nasional, dan akan 

dikirim ke kedaerah tertimpa bencana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  9. Perwakilan HTCI Memberikan bantuan kepada korban Gempa dan Tsunami Aceh 

pada tahun 2004 (Dok. Pribadi) 

 

Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh HTCI seperti bergotong-

royong merenovasi mushola didaerah  Bontang, Kalimantan Timur. Dana tersebut 

diperolah dari hasil sumbangan anggota klub dibawah naungan HTCI kemudian 

diserahkan kepada Pengda Kalimantan untuk langsung disalurkan kepada 

pengurus mushola tersebut. 
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Gambar 10. Penyerahan Bantuan Kepada Pengurus Mushola dari sumbangan anggota   

klub di bawah naungan Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) (Dok.Pribadi) 

 

Kerjasama dengan Kepolisian Republik  Indonesia, HTCI sering 

dilibatkan dalam kegiatan yang menyangkut peraturan lalulintas dijalan raya dan 

kegiatan positif  lainnya.7 Contohnya klub Honda Tiger yang berada di naungan 

HTCI yang berada di Banda Aceh yaitu KHTC (Kutaradja Honda Tiger Club), 

mereka berkerjasama dengan Kepolisian setempat dan BNN (Badan Narkotika 

Nasional), ketika BNN melakukan eksekusi penghancuran bahan-bahan narkoba 

                                                           
7 Sumber lisan: Wawancara langsung dengan ketua umum HTCI periode 2013-2015 Taufan 
Ardiansyah pada tanggal  18 September 2014 di kediamanya di Kelapa gading Jakarta Utara. 
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seperti ganja, sabu maupun obat-obatan terlarang, anggota dari KHTC turut 

membantu dalam melakukan eksekusi penghancuran tersebut.8 

Contohnya klub Honda Tiger yang berada di naungan HTCI yang berada 

di Banda Aceh yaitu KHTC (Kutaradja Honda Tiger Club), mereka bekerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Penghancuran Barang Bukti Narkoba bekerjasama dengan Kutaradja Honda Tiger 
Club (Dok. Pribadi) 

dengan Kepolisian setempat dan BNN (Badan Narkotika Nasional), ketika BNN 

melakukan eksekusi penghancuran bahan-bahan narkoba seperti ganja, sabu 

maupun obat-obatan terlarang, anggota dari KHTC turut membantu dalam 

melakukan eksekusi penghancuran tersebut.9  

                                                           
8 ____, “Kutaradja Honda Tiger Club (KHTC) Membantu Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Lapangan Polda Aceh” Tabloid Otomotif  (Jakarta) 
Edisi 45: XVIII 16 Maret 2009, hlm. 38. 
9 ____, “Kutaradja Honda Tiger Club (KHTC) Membantu Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Lapangan Polda Aceh” Tabloid Otomotif  (Jakarta) 
Edisi 45: XVIII 16 Maret 2009, hlm. 38. 
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Sampai dengan tahun 2010, sebaran wilayah keanggotaan HTCI secara 

nasional mencakup 33 provinsi dengan beranggotakan 181 klub terdaftar. Ini 

membuktikan HTCI adalah salah satu induk organisasi sepeda motor terbesar dan 

terluas jangkauannya di Indonesia. 

3. Dari Segi Agenda Rutin  

a. Jambore Nasional (Jamnas) 

Jambore tiger nasional (Jamnas) HTCI adalah acara sacral yang dijadikan 

ajang silahturahmi resmi anggota organisasi HTCI yang sifatnya nasional dilar 

pelaksanaan acara lain yang diselenggarakan klub anggota HTCI. 

Jamnas adalah suatu pertemuan/pesta/hajatan antar anggota klub yang 

berada dibawah naungan HTCI, berdomisili diseluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan diselenggarakan atas persetujuan dari Pengurus 

Pusat HTCI dan dituangkan dalam surat keputusan. Untuk selanjutnya, untuk 

memudahkan akan disingkat menjadi Jamnas HTCI. 

Klub Penyelenggara Jamnas HTCI adalah club anggota HTCI yang secara 

tertulis mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Jamnas HTCI dan telah 

disetujui dan disahkan sebagai penyelenggara yang dituangkan dalam SK 

Penunjukan PP HTCI. Anggota Utama adalah klub sepeda motor merk Honda 

type tiger yang telah terdaftar atau terdata pada register keanggotaan HTCI. Tamu 

Undangan adalah organisasi / institusi / lembaga pemerintah dan atau swadaya 

masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi pelaksanaan Jamnas HTCI. 
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Undangan Lain adalah organisasi otomotif non Honda Tiger yang berdomisili 

disekitar lokasi Jamnas HTCI diselenggarakan dengan diketahui dan atau disetujui 

oleh Pengurus Pusat HTCI. 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Jambore Nasional (Jamnas) ke-7  di Lombok, NTB 2007 (Dok. Pribadi) 

Selama perkembangan HTCI sampai tahun 2010, HTCI sudah 

mengadakan Jamnas sebanyak 9 (sembilan) kali. Jamnas HTCI pertama kali 

digelar di Jakarta pada tahun 2001, jamnas HTCI ke dua digelar di Bandung Jawa 

Barat tahun 2002, jamnas HTCI ke tiga digelar di Solo Jawa Tengah tahun 2003, 

jamnas HTCI ke empat digelar di Lampung tahun 2004, jamnas HTCI ke lima 

digelar di Semarang tahun 2005, jamnas HTCI ke enam digelar di Pantai anyer 

Banten tahun 2006, jamnas HTCI ke tujuh digelar di Lombok NTB tahun 2007, 

jamnas HTCI ke delapan digelar di Padang Sumatera Barat dan Jamnas HTCI ke 

sembilan digelar di Manado Sulawesi Utara tahun 2010. 
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Gambar 13. Jambore Nasional (Jamnas) ke-9 di Manado, Sulawesi Utara 2010 (Dok. Pribadi) 

Pada jamnas HTCI ke sembilan di Manado Sulawesi Utara, Pada tanggal 

9-10 Oktober 2010. Jambore Nasional ke-9 (sembilan) ini, HTCI juga sekaligus 

merayakan ulang tahun yang ke-6 (enam), tepatnya pada tanggal 10 Oktober 

2010. Jambore tersebut dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Kabupaten Inobonto 

sebagai tempat transit dan meeting point menuju kota Manado dan di Kawasan 

Mega Mas Manado. Rangkaian kegiatan ini dimulai di Inobonto pada pukul 08.00 
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WITA pagi, dilokasi ini diadakan registrasi peserta, sambutan-sambutan dari 

pemda setempat, Perwakilan AHM dan perwakilan HTCI, serta pelepasan peserta 

touring menuju Lapangan Mega Mas, Manado. Total peserta touring Inobonto-

Manado berjumlah 600 peserta. Perjalanan Inobonto-Manado menghabiskan 

waktu sekitar 3 jam. sejak pukul 09.00 WITA pagi (live music, games, dancer). 

Peserta touring tiba di Kawasan Mega Mas pada pukul 13.00, acara dilanjutkan 

dengan hiburan berupa tari-tari daerah Manado, DJ, pertunjukkan sulap, games. 

Sambutan dari perwakilan Gubernur Sulawesi Utara, Manajemen AHM (Ibu 

Istiyani), Ketum HTCI (Tedy Supriyadi), Ketum MTC Manado (Charles 

Mailoor). Sejumlah 600 anggota HTCI, yang berasal dari berbagai klub dan 

komunitas Motor Tiger dari seluruh Indonesia hadir di acara tersebut. Dalam 

acara ini juga terdapat tenda-tenda penjualan unit motor Honda, souvenir, 

aksesoris dan tenda safety riding yang menyediakan HRT (Honda Riding Trainer) 

untuk pengunjung. Untuk menunjang suksesnya acara, panitia juga menyiapkan 

tempat khusus untuk registrasi penginapan, serta penjemputan dan 

pengantarannya (dibantu anggota klub dan komunitas Honda type lainnya). Acara 

jamnas ini diseleggarakan oleh PP HTCI dan di bantu oleh klub anggota HTCI 

yaitu Manado Tiger Club (MTC).10 

Jamnas HTCI diselenggarakan hanya satu kali dalam 2 (dua) tahun. 

Jamnas HTCI diselenggarakan oleh salah satu anggota utama HTCI dengan 

persetujuan dan koordinasi terpusat dengan Pengurus Pusat HTCI dan klub 

penyelenggara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Jamnas HTCI. 

                                                           
10

 Arsip pribadi: Laporan Musyawarah Nasional Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) 2010 
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Anggota Utama HTCI yang berminat menjadi penyelenggara Jamnas HTCI dapat 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada PP HTCI selambat-lambatnya 6 

bulan sebelum dilaksanakannya Jamnas HTCI. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih 

anggota utama yang mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Jamnas 

HTCI, maka PP HTCI akan menentukan dengan sistim pemerataan wilayah 

penyelenggaraan. Perencanaan atas penyelenggaraan Jamnas HTCI selambat-

lambatnya 6(enam) bulan sebelum pelaksanaannya. Penyebaran undangan tertulis 

kepada anggota utama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. HTCI 

berkewajiban membantu dalam penyebaran undangan kepada anggota utama. 

Pelaksanaan jamnas HTCI telah dilaksanakan selama hampir kurun waktu 9 

(sembilan) tahun setelah dikeluarkannya produk Honda jenis tiger di Indonesia. 

b. Acara Klub Anggota Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) 

Selain jamnas HTCI acara-acara klub yang diadakan oleh anggota juga 

patut menjadi acara PP HTCI. Acara yang umum dilakukan adalah pelaksanaan 

ulang tahun klub, maupun kegiatan lain berupa kegiatan-kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Adalah menjadi hak kepada pihak penyelenggara dalam 

menentukan pola acara maupun pihak-pihak yang diundang selama tidak 

bermaksud memancing ke aroganan terhadap publik.  

Acara klub anggota HTCI ini bisa dimanfaatkan oleh pihak klub 

penyelenggaran untuk memperkenalkan kebudayaan daerahnya dan wisata alam 

maupun wisata sejarahnya. Seperti, adat istiadat, kesenian, oleh-oleh ataupun 



70 
 
 

 
 

makanan khas daerah wilayahnya dan menjadi penyumbang devisa bagi 

pemerintah daerah setempat. 

Acara klub anggota HTCI dapat mengajukan permohonan secara tertulis 

kepada PP HTCI selambat-lambatnya 6 bulan sebelum dilaksanakannya acara 

klub. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih anggota klub yang mengajukan 

permohonan mengajukan acara klub secara tanggal, bulan dan tahun secara 

bersamaan, maka PP HTCI akan mengatur ulang tanggal, bulan dan tahun tersbut, 

agar tidak berbenturan. Penyelenggara acara klub anggota HTCI minimal klub 

berusia 5 (lima) tahun dan memiliki anggota aktif. Penyelenggara acara klub bisa 

menyelenggarakan berskala nasional dan publikasi acara klub bisa di bantu oleh 

PP HTCI melalui website ataupun jejaring sosial.  

c. Wing Days Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) 

Sakralitas wing days HTCI hadir karena gabungan konsep touring dan 

ajang kumpul yang berbeda dengan agenda-agenda touring pada umumnya. Untuk 

berhak mendapat pin wing days HTCI, peserta acara harus mampu dan berhasil 

melewati semua medan perjalanan dan pembekalan mengenai organisasi HTCI.  

Pada pelaksanaannya para peserta dituntut untuk menjaga ketahanan fisik, 

mental serta kendaraan yang akan digunakan dalam menempuh rute perjalanan 

yang penuh tantangan dan rintangan. Ketahanan kendaraan menjadi faktor utama, 

karena selain menempuh medan yang sulit, juga tidak disediakannya tenaga 
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mekanik sehingga setiap peserta harus mampu melakukan memperbaiki 

kendaraannya masing-masing. 

Secara umum acara ini memiliki aturan main tersendiri, hanya diadakan 4 

(empat) tahun sekali dan hanya diikuti oleh anggota dengan status tersendiri dan 

sifatnya eksklusif. Dengan melihat visi minimal 5 (lima) tahun mendatang, 

wacana ini patut menjadi alterlatif acara yang memancing tantangan anggota guna 

memelihara eksistensi di HTCI. Wing days terlaksana untuk memperingati ulang 

tahun HTCI. Acara wing days pertama diselenggarakan dipantai Pangandaran 

Jawa barat pada 15 November 2008. Dengan terselenggaranya acara wings day 

HTCI berharap dapat memelihara kualitas anggota yang handal 

 

 

 

 

 

.  

 

Gambar 14. Wingday Honda Tiger Club Indonesia Pertama di Pangandaran, Jawa Barat 2008 

(Sumber: Koran Radar Bandung Sabtu, 28 November 2008, hlm. 5. 
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Gambar 15: Dukungan Kehadiran dari Pengda Kalimantan dalam acara Wingday Honda Tiger 

Club Indonesia 2008. (Dok. Pribadi) 


