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HONDA EMANG…SETIA 

Oleh: Haery IP 

Berkenderaan motor merupakan suatu alternatif dalam menyisiati kepadatan lalu lintas 

terutama di kota- kota besar, apalagi seperti di kota Jakarta.  Menurut laporan Kementerian 

Lingkungan Hidup, dengan mengutip data  dari Departemen Perhubungan, hingga tahun 2003 

tercatat jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta. 

Sejumlah 60% adalah sepeda motor, sedangkan pertumbuhan populasinya adalah lebih dari 4% 

per tahun. Sementara itu, menurut informasi dari berita salah satu media televisi nasional  di 

Jakarta, hingga tahun 2007 jumlah kendaraan bermotor roda dua adalah sebanyak 4,9 juta unit. 

Sungguh jumlah yang ’fantastis’ bila dibandingkan dengan populasi kepadatan penduduk. Apalagi 

jika dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu daerah di luar pulau Jawa.  

 Namun demikian, berkendaraan dengan motor beroda dua di wilayah perkotaan bukanlah 

menjadi sesuatu yang menyamankan seperti jika dibandingkan ketika jumlah kendaraan dan 

angkutan umum masih mengisi jalanan- jalanan dengan mudahnya. Sementara kapasitas jalan 

’sebegitu- sebegitu’ saja dan pertumbuhannya tidak secepat kebutuhan yang diperlukan 

masyarakat akan alat transportasi yang memudahkan mereka untuk akses ke mana tempat tujuan 

mereka. Kini bahkan bermotor dengan kendaraan beroda dua telah berubah fungsi menjadi suatu 

’keharusan’ dari sekian banyak alternatif alat transportasi dan menjadi ’petualangan’ jalan raya 

dalam berpacu dengan waktu dan kelambatan.  

 ”Nanti dulu…, keharusan? Petualangan jalan raya?” Temanku, Tigor, mendebat pernyataan 

tadi. Raut mukanya berubah, tampak tak senang. Mungkin dia agak sedikit tersindir dengan 

pernyataan tadi, karena beberapa waktu yang lalu dia sempat memaksa orangtuanya untuk 

membelikannya sebuah motor agar dia dapat kuliah dengan lancar. Sekarang, bahkan motornya 

diwarnai ’coreng moreng’ untuk balapan jalan raya.  “Ah itu mungkin terlalu membesar- besarkan 

sesuatu. Hiperbola !” katanya kemudian 

 “Maksudmu kau tidak setuju? “ Supriyadi menyambut alasan tadi.  

          ”Nanti dulu kawan....” Kucoba menengahi pembicaraan di antara kami bertiga. ”Kita bukan 

sedang membicarakan kau, kawan..” Kucoba menenangkan Tigor, sementara Surpriyadi kemudian 

menggeser sedikit tempat duduknya, mencoba lebih santai. Membiarkan aku untuk menjernihkan 

suasana yang tiba- tiba menjadi kurang enak tersebut.  

 Terik hari kerap kali membuat temperamen seseorang bahkan memacu adrenalin untuk 

garang untuk ’berlaga’, baik dalam percakapan  maupun secara fisik. Membahas perilaku atau 

tindakan serta cara hidup seseorang bukanlah sesuatu yang menyamankan bila dijadikan suatu 

perdebatan. Apalagi jika kesemuanya tidak ada sangkut pautnya dan menyentuh kepentingan 
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bersama. Namun, dalam berkendaraan, baik roda dua maupun empat, inisiatif untuk memotong 

jalan dan mengambil jalan pintas serta mudah, terkadang mengorbankan kepentingan orang lain. 

Misalnya pejalan  kaki yang merasa terganggu karena pengendara roda dua menapaki ’pedestrian’ 

atau trotoar sehingga pejalan kaki merasa harus menyingkir dan memberikan kesempatan bagi 

pengendara roda dua untuk melintas. Atau, ketika pengendara roda empat mencari jalan alternatif 

selebar gang untuk menghindarkan diri dari kemacetan dan mencari jalan tembus. Kedua hal 

tersebut akan bersentuhan dengan kepentingan orang lain yang merasa kenyamanannya terusik 

sehingga mengerutkan kening mereka. 

 Tigor, bukanlah seorang individu dengan tipe tindakan yang demikian. Sekalipun dia bisa 

saja melakukannya sebagai balas dendam terhadap apa yang dahulu dia rasakan, yaitu ketika dia 

jalan kaki atau jalan kecil selebar untuk 1 mobil di depan rumahnya sering dijadikan jalur lintas 

bagi kendaraan bermotor saat terjadi kemacetan. Demikian pula  saat dia melaju dengan 

kendaraan roda duanya.Bagi Tigor: ”Ngebut”, No! “Slap Slip”, No! “Ngecot…”, belum pernah 

sekalipun! 

  Honda Tiger yang dimiliki Tigor sebenarnya bukanlah baru. Orangtuanya hanya mampu 

membelikannya motor bekas pakai atau ’seken’. Tapi itupun sudah membuatnya senang, sekalipun 

kondisi warna cat motor tersebut telah di-’aduk- aduk’ pemakai sebelumnya sehingga tampak 

coreng- moreng seperti layaknya digunakan pembalap liar. Tigor memang sudah merencanakan 

untuk membereskan dan mencat ulang balik motor Honda Tiger kesayangannya tersebut ke warna 

semula. Namun uang yang ditabungnya untuk rencana tersebut belum cukup. 

 Belum lagi aku membuka pagar untuk memasukkan motorku setelah sore hari itu aku 

pulang dari latihan basket di kampus untuk persiapan kejuaran bola baket antar kampus,  Ibu 

menyambut kehadiranku dari dalam rumah. ”Ry, tadi kawan kau datang. Katanya mau tanya tugas 

buat klipping?” 

 ”Siapa mak?” 

          ”Akh lupalah... aku namanya. Tapi ’marhonda’ tadi dia datang.” 

 Di Medan sudah menjadi kebiasaan umum jika menggunakan motor kendaraan roda dua, 

maka orang- orang akan mengatakan, ”menggunakan kereta”. Kalau dikatakan ”marmotor”, 

artinya adalah menggunakan roda empat. Tapi jika dikatakan ”marhonda”, artinya menggunakan 

kendaraan roda dua dengan tangki bahan bakar atau tangki bensin menyilang hingga ke arah 

’stang’. Berbeda bentuknya dengan seperti yang kugunakan. 

           ”Honda macam mana, mak? Macam ini ?” 

            Sekalipun kami sudah tinggal di Jakarta, ibuku masih belum lagi dapat meninggalkan 

kesan kental asal daerahnya. Sehingga pengidentifikasian terhadap sesuatu, sering kali 

menggunakan bahasa kebiasan lama. Oleh karenanya, penyebutan ”marhonda” hanya 

dikenakannya kepada motor beroda dua dengan tangki bahan bakar menyilang dari tempat duduk 
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hingga ke arah ’stang’. Maka, seringkali aku bersama- sama dengan adikku menyindirnya. ”Apa 

macam...Emak nih. Motor dikatakan kereta. Kalau kereta, kereta apilah..... Inipun Hondalah 

namanya Mak, bukan kereta...” 

 Karena begitu sering kami mencandainya, Ibuku pun kemudian mencoba membiasakan diri 

untuk melafalkan sebutan  tersebut, sekalipun sesekali terlupa atau istilahnya kata orang Medan: 

”tersilap”.  Lucunya, ibuku mengambil gampangnya dalam membedakan antara motor ’bebek’ 

yang satu dengan motor bebek yang lain dengan cara melihat ’emblem’ atau tanda tulisan yang 

tertera di motor.  

”Iyalah... aku paham sekarang. Kalau motor yang kau pake itu Honda, karena ada ’H’ 

kulihat disitu.” Dalih ibuku ketika kami menyindir ’kesilapan’-nya. 

 Apa yang kualami di rumah dengan ’kelucuan’ dari Ibuku, ternyata juga kujumpai dengan 

Ibunya Tigor, temanku. Terkadang Tigor pun sering menyindir ’kelucuan’ ibunya. ”Si Ery pake 

Honda, Mak. Bukan pake kereta....”  Sekalipun kemudian dia harus menjelaskan berulang kali apa 

sebutan untuk jenis motornya karena semua motor dengan bentuk tangki bensin di tengah, 

Ibunya menyebutkan sebagai Honda. Konyolnya, Tigor mengubah sedikit tulisan Tiger yang tertera 

di tangki bahan bakar motornya dengan mengganti huruf ”e” dengan ”o”, sehingga menjadi nama 

dirinya: TIGOR! Tigor kemudian secara ’asal ngomong’  mengatakan kepada Ibunya, sehingga 

Ibunya diarahkan untuk memilih sebutan ”Tigor” agar mengingat sebutan untuk jenis motor 

tersebut. Sekalipun ibunya tahu anaknya bercanda. ”Mana ada HONDA TIGOR lah.., nak.” 

 Lain dengan Ibunya Tigor dan Ibuku, Ibunya Adi atau Supriyadi nama lengkapnya, malah 

mengartikan Honda sebagai angkutan kota. Maklumlah, keluarga Adi berasal dari Bandung. 

Sehinga penyebutan nama Honda adalah diperuntukan untuk angkutan umum pada masa dahulu 

tahun 1980-an.  

 Aku terkadang berpikir dan merenung dalam hati, ”Bagaimana bisa orangtua kami 

mempunyai pengistilahan nama HONDA secara berbeda- beda?” Padahal, bukan hanya mereka 

saja. Namun juga orang- orang di kota mereka berasal. Mereka mengenal Honda dengan cara 

yang berbeda- beda. Aku mengakui bahwa orangtua kami, terutama Ibu, bukanlah orang modern 

yang dengan cepat mengenal suatu perbedaan terhadap kemiripan desain suatu produk yang jenis 

dan bentuknya hampir sama.  Apalagi Ibuku, setelah ayah meninggal, lebih banyak menghabiskan 

waktunya untuk berdagang di pasar. Mungkin seandainya jika motor Honda Supraku 

diselewengkan namanya menjadi Honda Supri-adi pun, dia malah hampir dapat percaya itu nama 

sebenarnya merk motorku.   

 Tigor berpendapat, bahwa pengistilahan terhadap suatu produk seperti Honda adalah 

tercetus begitu saja ketika kemunculan suatu produk baru adalah diterima oleh masyarakat yang 

merasakan kehadiran suatu produk tadi adalah benar- benar baru dan baik, serta menjadi bagian 
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dalam keseharian mereka. Oleh karena itu, maka dapat diartkan bahwa produk Honda adalah 

telah dikenal sejak dahulu sebagai suatu produk kendaraan bermotor.   

Merk Honda, adalah merk kendaraan bermotor. Itulah yang menjadi ingatan di dalam alam 

bawah sadar konsumen. Maka, ketika Ibuku dan Ibunya Tigor sulit melihat perbedaan tadi, 

kemudian ketika kami katakan suatu perbedaan jenis antara : ’bebek’ dan ’tangki’, mereka menjadi 

semakin tidak paham. Mungkin ada baiknya jika kami membiarkan saja itu berlaku. Tetapi tentu 

kurang bijaksana. Memilih dengan memperkenalkan ’logo’ , kami rasa cukup. Sementara untuk 

produk sejenis yang lain, terkecuali jika ditanya apa merknya, kami tidak mengomentari mereka. 

Kami membiarkan mereka beradaptasi untuk mengikuti keumuman yang berlaku: BEBEK! 

 Apalagi ketika dalam beberapa kesempatan, mereka mengomentari semakin banyaknya 

tawaran produk kendaraan roda dua jenis baru. Mereka menjadi semakin bingung dan limbung. 

Apalagi untuk mengingat- ingat namanya. ”Yah... inikan merk Honda seperti motormu kan, Ry?  

Ada ’H’-nya. Pandai juga pembuat Honda itu, Ry. Mobil pun dia ada. Pasti mesinnya baguslah..” 

kata Ibuku mengomentari iklan mobil baru dari Honda ketika kami berkumpul di ruang keluarga 

untuk menonton tv kami yang ’mungil’ seukuran 14 inch setelah selesai makan malam bersama.  

Aku dan adikku pun tersenyum saling berpandangan. Dia mencandaiku Ibuku ,”Itu namanya 

mobil, mak. Bukan motor..” 

 Selama ini hampir tiap malam, aku membantu Ibu untuk mengantarkannya ke pasar induk 

untuk membeli sayur- sayuran. Berangkat jam 2 pagi dari rumah bersama Ibu, dan kemudian 

membawa sayur- sayuran yang dibelinya ke kios di pasar tempat Ibu berjualan pagi hari dari mulai 

subuh hingga pukul 7 pagi, dan kemudian sisanya kami bawa ke rumah untuk dijual di warung  

kecil kami. Sebelah kanan dan kiri motorku kusiapkan tempat untuk mengangkut barang belanjaan 

yang Ibu beli. Bahkan terkadang bagian depan dan ’sayap’ motor Honda Supraku kumuati dengan 

belanjaan tersebut. Penuh, sesak.  Tampak lebih besar volume barang bawaan daripada volume 

motor itu sendiri.

Sudah tiga tahun lebih, aku menggunakannya. Aku membeli motor Honda ini untuk 

kelancaran aktifitasku, yaitu untuk kendaraan pulang dan pergi kuliah ke kampus dan memberikan 

les ’private’, termasuk juga untuk membantu Ibu berjualan. Untunglah motorku tak pernah ’rewel’. 

Padahal, motor Hondaku saat kubeli dengan uang hasil dari memberikan ’les private’ adalah bukan 

baru.  Terkadang, bila aku tidak ada aktifitas di luar rumah, maka sore hari hingga pukul 7 malam 

adikku sering meminjamnya untuk mencari uang sebagai tukang ’ojeg’ di depan perumahan baru 

yang jaraknya sekitar 2 km dari rumahku. Paling- paling, aku hanya mengomentarinya sedikit 

kalau perasaan hatinya sedang tak enak.  

”Isi bensinnya..lah. Jangan hanya bisanya ngegunaain aja lu!” Walaupun terkadang, adikku 

agak sedikit nakal mencari- cari alasan.  ”Bensinnya masih penuh, ngapain di isi?” 
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Kendaraan roda dua dengan kondisi yang selalu prima melalui perawatan yang mudah 

serta hemat kosumsi bahan bakar adalah prioritas utamaku dahulu  ketika hendak membeli motor. 

Bukan merk. Sebab banyak produk dengan merk, hanya menjanjikan.  Tidak membuktikan.  

Konsumen akan melihat dengan cara yang sama. Sekalipun awal  mulanya pengaruh merk 

akan memberikan dorongan bagi mereka sebagai suatu alternatif terhadap produk- produk mana 

yang masuk dalam kriteria pilihan untuk dibeli. Perlu diingat, uji coba sebagai tawaran dalam 

industri kendaraan bermotor hanya berupa tawaran dalam memperkenalkan diri suatu produk 

kepada masyarakat. Tawaran uji coba adalah juga sama seperti halnya sekedar iklan. Sekalipun 

konsumen puas akan hasil dari uji coba yang ditawarkan, namun suatu produk akan dikenal oleh 

masyarakat untuk digolongkan sebagai produk yang baik atau tidak, adalah ketika masyarakat 

sebagai konsumen mengenalnya dengan mempergunakan produk tersebut dalam jangka waktu 

yang lebih lama daripada waktu seperti tawaran uji coba tadi. Apapun tawarannya, apakah itu janji 

akan kemampuannya berupa kecepatan atau daya tahan dari produk seperti kendaraan bermotor, 

maka secara sekilas dapat dilihat dari animo masyarakat untuk mempergunakannya. Terutama 

untuk pasar Indonesia, sepanjang produk tadi dapat dijual kembali dengan harga yang relatif tidak 

’jatuh’, maka dapat diartikan bahwa produk tersebut adalah unggul secara kualitas atau mutu 

terhadap pasar. Bukan hanya terbatas kepada mutu produk, namun juga lainnya, yaitu baik secara 

langsung maupun tidak. Misalnya, ketersediaan spare part.

Harga murah bukan lagi menjadi suatu pilhan utama ketika diperbandingkan dengan 

harapan yang diinginkan konsumen terhadap suatu produk, apalagi di tengah persaingan yang 

semakin berat dengan banyaknya produk- produk sejenis yang ditawarkan.  

Menurut David A. Garvin dalam bukunya yang berjudul Managing Quality:The Strategic and 

Competitive Edge, kualitas atau mutu yang dikategorikan sebagai kerangka kerja untuk analisa 

adalah menyangkut aspek- aspek seperti: masalah kinerja (performance), fitur atau sediaan 

tampilan (features), kelayakan (reliability), kesesuaian (conformance), kehandalan atau daya 

tahan (durability), ketersediaan layanan (serviceability), estetika atau penampilan (aesthetics), dan 

pandangan akan derjat mutu (perceived quality). Dalam kasus di atas, Ery dan keluarganya lebih 

memilih mempergunakan motor kendaraan roda dua dengan merk Honda adalah karena secara 

kebutuhan akan aktifitasnya adalah lebih didasarkan kepada aspek kinerja, kehandalan, 

ketersediaan layanan, pandangan akan derajat mutu. 

Bila kita kaitkan dengan pengertian pasar sebagai sebuah strategi sebagaimana suatu 

produk ditujukan dan dapat diterima pasar, Michael E. Porter dalam bukunya Competitive 

Advantage,  memilah segmentasi pasar antara faktor- faktor yang berfokus pada harga dan 

pangsa pasar yang diituju. Dalam kasus Ery, produk kendaraan roda dua Honda tidaklah 

dimaksudkan dan ditujukan untuk hanya konsumen yang menggunakan produk tersebut 

dikarenakan faktor harga murah atau konsumen yang mendahulukan pilihan terhadap pembeda 
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dari produk- produk lainnya. Harus diakui, bagi Ery produk Honda adalah bukan murah. Tetapi 

tidaklah juga mahal. Ery menganggap harga produk yang dia beli cukup sesuai dengan hasil dan 

fungsi dari kegunaan produk yag dia gunakan. Sementara bagi Tigor, Honda Tiger yang dimilikinya 

adalah lebih digunakan untuk kegiatan sehari- hari yang tidaklah begitu berat sesibuk Ery. Adapun 

Tigor lebih memilih produk ini karena dia merasa bahwa Honda Tiger yang dimiliknya adalah 

mewakili kemaskulinannya. Dia merasa bahwa dengan mempergunakan Honda, kenyamanan 

dirinya menjadi mantap dan percaya diri, sekalipun tersirat di dalamnya: ”pantang dilawan” ketika 

adrenalinya terpicu untuk ’berlawan tanding’ dalam ’berakrobrat-ria’ di jalan raya.   

Kenangan dan pengenalan sejak masa lalu terhadap produk Honda menjadi alam bawah 

sadar generasi pendahulu atau orangtua- orangtua Ery, Tigor, dan Adi. Imej yang tercipta 

sebelumnya terhadap produk ini, mengikat secara psikologis dan emosional untuk kemudian 

secara tidak sengaja menempel dan  menjadi semacam pengingat bagi generasi yang baru. Imej 

yang tercipta tadi, apalagi kemudian ditambahkan dengan pengalaman (experience), maka 

menjadi penciptaan loyalitas konsumen terhadap suatu produk. 

Ketika suatu produk telah menciptakan loyalitas konsumennya, maka tuntutan berikutnya 

adalah bagaimana loyalitas terhadap produk tadi terjaga. Bagi Ery, motor Honda yang dia miliki 

bukan hanya sebagai suatu produk. Tetapi kendaraan roda dua tersebut juga berfungsi sebagai 

solusi bagi kebutuhan terhadap aktfitas sehari- harinya. Demikian pula halnya bagi Tigor. 

Sekalipun dalam beberapa hal misalnya, kebutuhan tersebut saling dipertukarkan kepentingannya. 

Seperti dengan apa yang dilakukan oleh adiknya Ery dengan cara mempergunakan motor tersebut 

untuk mencari uang sebagai tukang ’ojeg’. Apa yang menjadi fokusnya adalah untuk mendapatkan 

uang lebih banyak dengan cara memicu kecepatan dalam mengantarkan penumpang untuk bisa 

mendapatkan jumlah penumpang yang lebih banyak, sementara di sisi lain adalah pengeluaran 

uang untuki kosumsi bahan bakar yang dipergunakan secara relatif adalah hemat.  

Di tengah- tengah persaingan produk- produk kendaraan bermotor roda dua, motor Honda 

dapat mewakili kebutuhan yang beragam terhadap pasar. Baik itu terhadap jangkauan skala umur 

yang lebih lebar, demikian pula terhadap kepentingan dan kegunaannya. Sehingga memuaskan 

konsumen, bukan hanya si pengguna saja secara langsung, namun juga lainnya secara tidak 

langsung. 

Sebagai suatu produk, Honda menawarkan kendaraan bermotor roda duanya dalam peta 

kreasi dan inovasi mereka terhadap konsumen dengan perspektif: 

1. Platform,

Inovasi terhadap dimensi ini melibatkan penggalian dari kekuataan keumuman (power of 

commonality) dengan menggunakan modularity untuk menciptakan satu set yang berbeda/ 

beragam dari tawaran- tawaran turunan (derivate offerings) lebih cepat dan lebih murah daripada 

sekedar berdiri sendiri. Dalam hal ini Honda dikenal bukan hanya sebagai produsen kendaraan 
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roda dua, namun juga kendaraan roda empat. Selain itu, juga mesin- mesin alat- alat pertanian. 

Dari keragaman jenis produk kendaraan roda dua, Honda menciptakan Tiger, Supra, Supra X di di 

mana sebelumnya sukses dengan Minicab dan Astrea. Bahkan bila kita gali lebih jauh, Honda 

bebek tahun 1970 sudah cukup dikenal di masyarakat sebagai kendaraan roda dua yang cukup 

digemari di jamannya. Suku cadang yang tersedia di pasaran terhadap produk kendaraan ini cukup 

mudah di dapatkan. Bahkan untuk yang palsunya sekalipun. Beberapa suku cadang dapat saling 

digunakan di antara tipe- tipe produk yang dikeluarkannya. 

2. Solution atau Jawaban 

Inovasi terhadap dimensi ini merupakan satu keumuman (customization), integrasi dari produk- 

produk, layanan- layanan, dan informasi untuk menjawab persoalan- persoalan konsumen. 

Persoalan Ery, Tigor, dan Supriyadi sebagai bagian dari masyarakat perkotaan pada umumnya 

adalah kemacetan. Dengan kendaraan roda dua, kemacetan dapat dimanipulasi melalui kendaraan 

yang dapat ’berkelit’ terhadap ’jebakan’ tersebut. Kendaraan yang mudah digunakan, simple,

hemat bahan bakar, dan dapat dipakai untuk lebih banyak kepentingan. 

3. Customers atau Para Konsumen 

inovasi terhadap dimensi ini berkenaan dengan individu- individu atau organisasi- organisasi yang 

menggunakan atau mengkosumsikan apa tawaran yang memuaskan kebutuhan- kebutuhan 

tertentu mereka. Dengan cara ini, Honda sebagai produsen kendaraan bermotor roda dua dapat 

menjelajahi segmen- segmen konsumen baru  atau membuka pasar yang belum terlayani di mana 

terkadang kebutuhan mereka tidak terartikulasikan. Contohnya adalah, kendaraan roda dua yang 

juga cukup tangguh sebagai alat angkutan (kasus Ery) atau Vario yang tampak ’feminim’ untuk 

pasar dengan gender wanita atau perempuan. 

4. Customer Experience atau Pengalaman  

Inovasi ini berkenaan dengan diperlukannya memikirkan ulang hubungan antar bagian (interface)

antara organisasi dengan konsumennya yang berkaitan dengan apa yang konsumen lihat, dengar, 

rasakan, dan alami selama berhubungan dengan perusahaan. Produk Honda menjadi 

memasyarakat dikarenakan unuk mendapatkannya relatif mudah. Kemitraan dengan dealer atau 

agen serta bengkel- bengkel resmi adalah ujung tombak dalam mengenalkan produk mereka 

kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak asing dengan produk ini. Apalagi dengan 

fasilitas kredit yang cukup relatif murah, masyarakat secara potensial menangkapnya sebagai 

sebuah kesempatan untuk memiliki produk ini. Untuk beberapa kasus, produk ini kemudian 

dipergunakan sebagai media alat angkutan di kawasan perumahan. (misal: kasus ojeg). 

5. Value Capture atau Nilai Yang Ditawarkan  

Inovasi ini berkenaan dengan dimensi yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat menemukan 

aliran- aliran pendapatan, membangun sistem- sistem baru terhadap harga, dan juga kemampuan 

menangkap nilai dari interaksinya terhadap konsumen dan mitranya. Harga produk kendaraan 
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Honda sekalipun bekas pakai, namun masih tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa produk ini 

menawarkan suatu nilai yang berbeda di masyarakat. Nilai sebagai bukan produk murahan adalah 

ciri utama produk Honda, sekalipun demikian bukan berarti bahwa Honda tidak memfasiltasi 

kepemilikan produknya melalui kerjasama antar organisasi penjualan (dealer) dan finansial untuk 

menyediakan kemudahan bagi pasar atau konsumen untuk memilikinya. 

6. Supply Chain atau Rantai Pasokan, 

Inovasi dalam dimensi ini berkaitan dengan garis alur informasinya melalui rantai pasokan, 

perubahan- perubahan struktur atau peningkatan kolaborasi dari para partisipannya atau yang 

terlibat. Mata rantai penjualan produk- produk Honda bukan hanya dibangun oleh saluran resmi 

atau agen sebagai penyalur produk kendaraan motor roda dua baru, namun juga semakin 

ramainya depot- depot usaha penjualan motor roda dua bekas. Di sisi lain, untuk mendapatkan 

suku cadangnya, bukan hanya tersedia di tempat- tempat penjualan resmi suku cadang, namun 

juga di bengkel- bengkel. Contoh, bila kita ingin memperbaiki atau menservis produk ini, maka di 

bengkel mana kita melakukannya, kita akan dengan mudah mendapatkannya. 

7. Presence atau Keberadaan

Inovasi dalam dimensi ini berkaitan terhadap pasar dan tempat di mana penawaran dapat dibeli 

dan digunakan oleh konsumen. Honda selain bekerjasama dengan mitra lokal untuk memberikan 

layanan perawatan kendaraan bermotor roda dua resmi, juga turut melatih juru- juru teknik 

mitranya agar cakap dalam melakukan perawatan. Mitra mereka, misalnya bengkel, sebagai ujuk 

tombak mereka mewakili keberadaan perusahaan ini di tengah- tengah konsumennya. 

8. Networking atau Mata Rantai Jaringan, 

Inovasi di dalam dimensi ini terdiri dari peningkatan mata rantai jaringan yang meningkatkan nilai 

dari tawaran yang perusahaan berikan. Selain membantu mitranya dalam membangun puat- pusat 

layanan pemeliharaan atau bengkel resmi, Honda juga turut memperkenal produk- produknya 

melalui saluran resmi ini. 

9. Brand atau Merek  

Inovasi di dalam dimensi ini berkenaan dengan pengaruh dan luas daripada brand tersebut dalam 

cara- cara yang kreatif. Penyebutan nama Honda seperti pada kasus orangtua Ery, Tigor, dan 

Supriyadi, terutama seperti yang menjadi suatu keumuman di suatu wilayah, adalah menunjukkan 

bahwa pengistilahan nama Honda terhadap suatu bentuk dari produk menunjukkan bahwa produk 

ini adalah ’pusat cakrawala’ pemahaman mereka sebagai bagian dari sensitifitas emosional dan 

loyalitas mereka terhadap produk yang mereka kenal baik. 

Sehingga dengan demikian, dengan radar inovasi tersebut memungkinkan Honda seperti 

sekarang ini untuk dapat memenangkan hati konsumen dan pasar dengan memenangkan 

kepentingan siapa konsumennya. 
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Maka seperti cerita di atas, Honda adalah solusi dan emang..setia, enak 

makenya..ngeng...setiap tikungan ada! Sementara di sisi lain adalah enak, murah anggarannya, 

selalu berarti atribut- atributnya. 

Ery, Tigor, Supriyadi dan lainnya dengan latar belakang yang beragam, tentu tak dapat 

menyangkal bahwa Honda telah hadir dalam kehidupan mereka. Produk Honda, apalagi produk 

kendaraan bermotor roda duanya adalah hampir setiap saat dijumpai. Setia,  setiap tikungan ada! 

***** 


