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Punya motor lawas tapi kondisi sudah enggak orisinal memang butuh 
kesabaran. Tapi, kalau sudah frustasi berburu pare-parts, lebih baik segera 
dimodifikasi total. Ya, seperti yang dilakukan oleh Sosa Ramadhan, 
lantaran enggak mau ribet ngelengkapin part motornya doi pakai jalan 
pintas. 
 
"Dapet Honda C-70 tapi kondisi sudah enggak lengkap, makanya sekalian 

dimodifikasi total. Meniru motor jadul seperti Indian Chief," ujar pria yang tinggal di 
Ciputat, Tangerang. 
 
Alhasil yang dipakai cuma bagian komstir dan mesin. "Seluruh rangka dan bodi akirnya 
dibikin baru. Cuma roda dan ban aja yang pakai bawaan motor," ujar Wardoyo dari 
bengkel modifikasi G2C di Ambara, Cinere, Depok. 
 
Desain rangka mengadopsi model motor lawas keluaran tahun 1930-an. Bisa dilihat dari 
bagian sasis belakang yang menyatu dengan lengan ayun. "Iya modelnya dibuat rigid 
seperti motor lawas macam BSA ," lanjut Wardoyo lagi. 

 
Butuh sekitar satu batang pipa berukuran ½ inci untuk kebutuhan pembuatan rangka. Lantas untuk membentuk 
pipa yang sudah dipotong digunakan rol. Karena meniru model motor lawas bentuk rangka tidak banyak 
tekukan. 
 
Sekilas memang rangka yang mengikat dapur padu Honda C-70 ini macam sepeda. Apalagi aplikasi jok yang 
pakai single sitter. Model yang dilirik seperti tatakan bokong Harley-Davidson (H-D) WLC, cuma dimensi 
lebih kecil. Untuk meredam ajrutan jalan kriting hanya dilengkapi dua buah per di kolong. 
 
Model tangki jadi andalan ubahan motor ini. Lantaran ingin dibuat seperti Indian Chief makanya model tangki 
dibuat serupa. "Dimensinya enggak terlalu besar, menyesuiakan dengan rangka bikinan yang memang kecil," 
lanjut War, sapaan akrab Wardoyo. 
 
Giliran pemilihan sok depan, taunya Sosa mau lebih nyaman dan ogah pakai model cangkrang. Dia pilih 
suspensi depan modern dengan aplikasi milik Honda GL-Pro lengkap dengan segitiga. "Lumayan bagian roda 
depan masih bisa diredam pakai sok GL-Pro yang empuk," ujar mantan penyiar Ben's Radio itu. 

 
Sama dengan sistem pengereman. Enggak mau dibuat jadul yang pakai sistem 
teromol. Untuk ciet roda depan dan belakang seluruhnya mengandalkan disc brake 
atau cakram. 
 
Biar makin terlihat sebagai besutan klasik bagian roda dimodifikasi. Cukup 
memainkannya dengan pasang jari-jari yang jumlahnya lebih banyak. "Modelnya 
dibuat seperti kipas," bilang Wardoyo. 

Tinggal pemilihan kelir, akhirnya sepakat pakai warna hitam doff yang disemprot ke seluruh bodi dan rangka 
motor. Biar detailnya kelihatan seperti motor lawas bagian sepatbor depan dan belakang diberi list, kemudian 
tangki digambar kepala Indian. 
 
"Biar lebih simpel bahan striping dan gambar kami pilih menggunakan cutting sticker," tutup builder bertubuh 
gempal yang memang baru kali ini main modif konsep jadul abies begini. 
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