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KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan hasil studi lapangan yang dilakukan dari bulan September sampai

bulan Desember tahun 2000 dalam rangka program ACICIS. Laporan ini adalah

investigasi dalam perkumpulan skuter. Studi ini berbedadari penelitianlain. Maksud

saya selama semester ini adalah untuk menggunakan studi mengenaitopik yangmenarik

untuk sayasendiri supayadapat memperbaikiBahasa Indonesia sayadan juga

memperdalam pemahamantentangorangIndonesia dan gaya hidupnya.

Laporan ini ditulis secara garis besarberdasarkan pada observasi saya selama waktu di

Jawa. Sayabertemu, berbicara dan mendapat informasi dari banyak orangyang berasal

dari bermacam-macamlatar belakang. Tentu saja pengalaman, pikiran dan ceritamereka

berpengaruh pada laporan ini. Bagaimanapun semua pendapat dan kesimpulan saya,

masih terdapat kekurangan yang saya sengaja atau tidak. Maksud saya dalam menulis

laporan ini adalahuntuk menjelaskan hal-hal yang saya ketahui waktu melakukan studi

ini. Saya berharap hal ini menarik dan menyenangkan untuk semua yang membaca.
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Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyal

Penulis



Abstraksi

Pendahuluan

Sejak saya muda sekali saya selalu ada nafsu untuk mempunyai sepeda motor
tetapi harganya tinggi jadi saya tidak mampu membeli. Bagaimanapun pertama kali saya
pergi ke Indonesia saya menemukan gaya motor dua roda baru yang sangat unik dan
ekonomis. Yaitu, namanya Vespa atau skuter. Sejak pertemuan itu keinginan saya
berubah untuk mempunyai gaya sepeda motor Vespa. Karena gaya sepeda motor itu
biasanya lebih murah daripada yang biasa, akhimya keinginan saya menjadi kenyataan
pada bulan Febuari tahun ini kapan saya membeli Vespa.

Semua akan setuju bahwa Indonesia adalah suatu negeri yang saat ini masih

mempunyai banyak masalah. Yaitu masalah politik, sosial dan ekonomis. Masih ada

korupsi pemerintah, perbedaan agama dan ketidak seimbangan sosial. Namun di tengah
kondisi seperti sekarang ini masih ada orang dari bermacam-macam latar belakang yang
senang berkumpul dan bersaudara.

Ini bisa terjadi karena mereka mempunyai kegemaran yang sama. Salah satu

contohnya ialah gemar mengendarai skuter. Oleh karena itu saya menjadi tertarik untuk
meneliti tentang popular kulture dan prosentase penduduk kecil yang senang berkumpul
dan memakai skuter.

Tujuan Penelitian

Setelah saya mempunyai skuter tersebut saya mulai berfikir apa yang akan terjadi
kalau saya tidak tahu sama sekali tentang Vespa? Akibatnya saya melihat kegiatan ini
sebagai kesempatan untuk memakai, belajar, bekerja dan membuat renovasi pada skuter
baru saya. Lagi pula sesudah saya selesaikan kuliah di Indonesia saya ingin membawa
Vespa saya ke Australia. Dengan kegiatan ini saya ada kesempatan untuk bermain

dengan orang Indonesia yang senang pakai skuter dan menerima pengalaman dan nasihat
merawat Vespa yang baik. Selain itu saya ada kesempatan untuk melakukan sesuatu

secara praktek tentang motor dan mesin. Ini adalah penting untuk mengatasi masalah
tentang mesin ketiga saya di Australia karena segala sesuatu tentang Vespa lebih sulit di
sana.



Dengan topik penelitian ini timbul beberapa pertanyaan pada masyarakat

Indonesia. Pertanyaan seperti; mengapa masih ada orang yang memakai Vespa dan

skuter kecil? Lagi pula; mengapa masih ada komunitas dan perkumpulan skuter di
tengah kondisi negara yang amburadul?

Dengan investigasi dan penelitian dalam perkumpulan skuter saya ingin
menemukan jawaban dari pertanyaan diatas.

Saya mempunyai keinginan untuk memiliki dan memakai Vespa. Karena Vespa
itu sendiri akan menjadi alat atau kunci mobilitas untuk ikut kegiatan kelompok dan
komunitas sosial yang ada sekarang ini. Didalam kelompok dan komunitas scooter itu

saya mau mengadakan pengamatan dengan ikut kegiatan yang ada. Saya mau meneliti

tentang latar belakang sosial ekonomi para anggotanya dan juga mengamati hubungan
antara orang-orang dari tingkat sosial yang bebeda.

Oleh karena itu dengan topik penelitian ini saya mau mendapatkan wawasan sosial dan

ekonomi pada bagian masyarakat dan juga menjadi anggota atau bagian masyarakat itu
sendiri.

Populasi dan Sampel

Karena waktu penelitian ini hanya satu semester saja, saya cuma bisa menerobos

masuk dan mengakrabkan diri dengan satu kelompok sepeda motor. Yaitu Malves

(Malang Vespa Club) yang terietak di daerah Malang, Jawa Timur. Pada waktu

penelitian tersebut saya berkesempatan bertemu dengan orang-orang dari beberapa
kelompok scooter lain. Diantaranya adalah TVC (Turen Vespa Club), Laves'C (Lawang
Vespa Club), MVC (Mataram Vespa Club), VIC (Vespa Inter Club Bogor), JVC
(Jakarta Vespa Club) dan KISS (Kemang Independent Skuter Solidarity). Bagaimanapun
ini hanya terbatas pada pertemuan dan perkenalan singkat. Sedangkan sumber penelitian
saya hanya pada anggota dari Malves. Itu semua berupa informasi, cerita dari orang-
orang di Malves dan pengalaman saya sendiri sewaktu ikut dalam kelompok tersebut.
Analisis sosial juga hanya termasuk anggota Malves.



Metodologi

Saya memilih untuk memakai pendekatan Covert Participation dalam penelitian

ini. Yaitu Pengamatan dimana investigator turut serta dalam proses yang di investigasi,

tetapi ia tidak memperkenalkan diri sebagai investigator. Saya memilih pendekatan ini

karena saya mau menjadi anggota di kelompok scooter seperti semua anggota yang lain.

Juga saya mau meneliti di lingkungan yang alami tanpa sikap berbeda daripada apa yang

biasa. Dengan pendekatan ini saya bisa mendapat informasi dari cerita-cerita dan

jawaban pada pertanyaan saya didalam lingkungan yang informal dan santai. Teknik

observasi dan pengumpulan data ini menggunakan informasi dari sumber utama yaitu

anggota Malves. Tetapi saya juga menggunakan informasi dari surat kabar, artikel-

artikel dan inspirasi pikiran sebagai sumber kedua.

Menerobos masuk ke kelompok.

Saya dapat informasi tentang kelompok skuter di Malang dari orang-orang yang

tinggal disini. Yaitu kapan dan dimana mereka nongkrong. Saya dapat informasi bahwa

biasanya anggota Malves berkumpul dan ngobrol di depan Stasiun Kota Baru setiap
Malam Minggu. Terus saya bermain ke tempat itu naik Vespa untuk memperkenalkan

diri, nongkrong dan dapat kenalan. Akibatnya saya bertemu beberapa anggota dan
mendapat informasi tentang kegiatan yang akan datang. Selain itu saya juga dapat

informasi tentang tempat-tempat yang baik untuk cari onderdil yang asli dan bengkel-
bengkel yang baik untuk memperbaiki dan memodifikasi Vespa saya.

Mengakrabkan diri

Pengalaman Bengkel

Sistem memperbaki motor di Indonesia adalah sangat berbeda daripada sistem di

Australia. Kalau mau service dengan baik dan cepat tanpa dibohongi, itu sangat lebih
baik kalau Anda tunggu dan melihat semua kegiatan perbaikan yang terjadi. Bisa
meninggalkan motor tetapi kalau begitu Anda pasti harus tunggu lama untuk menerima

lagi. Jadi kapan Vespa saya masuk ke bengkel, saya senang nongkrong disana dan
melihat semua kegiatan perbaikan. Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar tentang

in



motor dan mesin. Selain itu saya bertemu orang Indonesia baru yang berpengetahuan

sama Vespa dan menerima cerita dan nasihat mereka.

Konvoi ke Gunung Bromo.

Pada tahun 1991 sepuluh orang yang senang memakai Vespa mulai berkumpul

bersama sama untuk ngobol dan tetap berkomunikasi pengalamanya. Orang ini

merupakan anggota Malves pertama. Sejak itu sampai dewasa ini Malves sudah

mempunyai lebih dari dua ratus anggota dan setiap tahun bertambah. Malves terdaftar

secara resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 1994 dan untuk merayakan ulang tahun ini

Malves ada konvoi ke Gunung Bromo di tanggal 28Oktober 2000.

Saya masih baru pada komunitas ini pada waktu acara tersebut, tetapi saya

melihat itu seperti kesempatan yang bagus untuk mengikuti kegiatan dan mengakrabkan

diri dengan Malves. Pada waktu konvoi itu kami berjalan semua semalaman dan baru

tiba di Bromo untuk melihat matahari terbit. Perjalanan sampai di padang pasir hitam itu

adalah susah, lama dan dingin tetapi kami semua berjalan bersama-sama seperti saudara
untuk mengatasi dan manghindari masalah-masalah yang muncul.

Dimana desain Vespa berasal dan Mengapa itu unik?

Vespa yang dalam bahasa Italia bermakna Kumbang itu adalah simbol

kebangkitan negara Eropa setelah hancur lebur akibat pecahnya Perang Dunia II.
Perekonomian Italia hancur dan tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan
sektor otomotif. Padahal, masyarakat membutuhkan alat transportasi untuk menjalankan
roda perekonomian.

Dalam kondisi seperti itu Enrico Piaggio muncul dengan gagasan briliannya dan
untuk itu dia menggandeng Corradino D'Ascanio. D'Ascanio pun dipercaya menggarap
desain kendaraan yang akan dibuat. Idenya, model kudu sederhana, kuat, ekonomis

tetapi nyaman dan anggun. Selain itu gampang dikendarai, bisa dipakai kaum wanita,

tidak mengotori pakaian pengendara dan bisa mengangkut barang. Urusan mesin

belakangan. Karena D'Ascanio adalah engineer aeronautika desainnya pun diilhami
bentuk helikopter.

IV



Vespa generasi pertama keluar di pasaran pada tahun 1946 dan namanya "Vespa

98' karena berkapasitas 98cc. Ini hanya dibuat 15 unit. Baru akhir 1949 produksi

dinaikkan pada 35.000 unit dan menjadi 1.000.000 pada sepuluh tahun berikutnya. Pada

pertengahan 50-an si Kumbang sudah diproduksi di Jerman, Inggris, Perancis, Beianda,

Spanyol dan Italia. Beberapa tahun kemudian menyusul India dan Indonesia.

Lingkupmasyarakat danHubungan antara komunitas Malves.

Pengalaman saya bersama anggota Malves mengakibatkan pertemuan dengan
orang-orang dari bermacan-macam latar belakang, gaya hidup dan tingkat masyarakat.

Saya berbicara dengan generasi tua dan generasi muda. Orang berkelurga, mahasiswa,
orang yang bekerja dan juga orang yang menganggur.

Padahal saya mengetahui ada banyak alasan yang mempergaruhi orang memilih

memakai Vespa. Sementara orang-orang memakai Vespa cuma sebagai kendaraan untuk

pergi ke tempat kerjanya atau kampus. Mereka menggunakan kendaraan yang mudah
dan ekonomis untuk kegiatan sehari-hari. Untuk sementara itu orang lain
menggunakanVespanya untuk berkumpul dengan teman dan melakukan kegiatan tertentu
seperti konvoi atau perjalanan dengan komunitas mereka. Selain itu juga ada yang
senang koleksi dan restorasi kendaraan tua. Mereka memanfaatkan Vespanya sebagai
kegemaran dan kesenangan saja.

Bagiamanapun juga ada orang lain yang memakai Vespa sebagai bagian gaya
hidupnya. Seperti mekanik mesin, tukang cat, penjual onderdil dan tukang modifikasi
body adalah beberapa contoh dimana mereka menggunakan pengetahuan dan
keahliannya pada Vespa sebagai sumber pendapatan. Lagi pula ada orang yang menjadi
pembalap dan ikut kompetisi Vespa diseluruh Indonesia. Orang ini juga memakai
pengetahuan dan keahliannya pada Vespa untuk mendapatkan uang dari sponsor-sponsor
industri atau uang hadiah kejuaraan.

Kesimpulan

Kendaraan Vespa adalah unik. Klub Vespa juga merupakan sesuatu yang unik.
Malves adalah salah satunya. Anggota Malves berasal dari bermacam-macam latar

belakang dan perbedaan tingkat sosial. Juga ada bcrmacam alasan anggota tertarik pada
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Vespa dan memilih untuk masuk klub. Meskipun orang ini berkumpul bersama. mereka

tidak menghiraukan perbedaan yang ada dan tetap berkomunikasi/ ngobrol. Akibatnya
tercipta hubungan dan persatuan yang harmonis. Pengalaman, cerita, sumber

pengetahuan dan nasihat untuk saling membagi secara merata dan anggota bisa merasa

aman dan nyaman saat berkumpul. Identitas mereka sama yaitu sebagai anggota Malves.
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PENDAHULUAN

Perkenalan

Saya tidak akan lupa kali pertama saya melihat seseorang memulaikan Vespanya.

Saya mengingat itu seperti kemarin. Pada waktu itu saya masih baru di Indonesia dan

menginap di Jl. Prowirataman Yogyakarta. Saya sudah melihat beberapa skuter bermain

di jalan dan berpikir mereka kelihatan sangat aneh dan lucu dibandingkan speda motor di

Australia.

Waktu itu saya tunggu di depan hotel dan seorang pela> an keluar hotel itu untuk

pulang. Dia mempunyai skuter yang sudah agak tua, itu pasti tahun enam puluhan. Saya

melihat dia mencoba mulai motornya tetapi itu tidak mau hidup. Sesudah beberapa usaha

dia berhenti dan melepaskan tutup sumbat bensin untuk melihat kalau masih ada bensin.

Masih! Terus dia coba untuk memulaikan lagi. Motornya masih tidak mau mulai. Dia

berhenti lagi untuk miring skuternya jadi bensin akan masuk pada motor. Dia mencoba

mulai lagi tetapi masih tidak bisa. Saya menonton semua kegiatan ini dan berfikir situasi

itu parah, kenapa dia memakai sepeda motor yang sangat rusak seperti itu?

Dia miringkan skuternya sekali lagi untuk mencoba memulaikan dan masih tidak bisa.

Dia mencoba beberapa kali lagi dan akhimya motor itu hidup dengan banyak asap dan

suara yang keras. Pada waktu itu saya merasa heran dan menyadari Vespa itu adalah

kendaraan yang sangat istimewa. Ya, benar itu sudah tua dan kasar tetapi itu masih bisa

jalan dan akan jalanterus. Andai kalau saya punya vespa itu????



Latar Belakang.

Sejak saya muda sekali saya selalu ada nafsu untuk mempunyai sepeda motor

tetapi harganya tinggi jadi saya tidak mampu membeli. Bagaimanapun pertama kali saya

pergi ke Indonesia saya menemukan gaya motor dua roda baru yang sangat unik dan

ekonomis. Yaitu, jenis skuter atau Vespa. Sejak pertemuan itu saya menjadi tertarik

pada Vespa. Kemudian keinginan saya berubah untuk mempunyai gaya sepeda motor

Vespa. Karena gaya sepeda motor ini ekonomis dan kuat masih ada banyak di Indonesia

yang sudah agak tua. Oleh sebab itu kendaraan ini biasanya lebih murah daripada sepeda

motor yang biasa. Akhimya keinginan saya menjadi kenyataan padabulan Febuari tahun

ini kapan saya membeli Vespa Super tahun 1963.

Setelah saya punya skuter tersebut saya mulai berfikir apa yang akan terjadi di

masa depan kalau saya tidak tahu sama sekali tentang Vespa? Oleh karena itu saya

melihat proyek studi ini sebagai kesempatan untuk memakai, belajar, bekerja dan

membuat renovasi pada skuter baru saya. Lagi pula, sesudah saya selesaikan kuliah di

sini saya ingin menbawa Vespa itu ke Australia.

Dengan proyek penelitian ini saya ada kesempatan untuk bertemu orang baru,

bermain dan berjalan dengan orang Indonesia yang senang memakai Vespa. Maka dari

itu, saya bisa menerima pengalaman dan nasihat memelihara Vespa yang baik dari

mereka. Juga saya melihat proyek ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu

secara praktek tentang motor dan mesin. Ini adalah penting untuk mengatasi masalah

tentang mesin ketika saya di Australia karena segala sesuatu tentang Vespa lebih sulit di

sana.



Tuiuan Penelitian

Selain kesempatan untuk belajar dan bekerja sesuatu secara praktek tentang motor

dan mesin, proyek ini memberi saya kesempatan untuk bertemu orang baru dan

mengakrabkan diri dengan mereka. Saya mempunyai keinginan untuk memiliki dan

memakai Vespa. Keinginan dan Vespa itu sendiri akan menjadi alat atau kunci mobilitas

untuk masuk pada bagian masyarakat Indonesia dan ikut kegiatan kelompok dan

komunitas sosial yang ada sekarang ini.

Semua akan setuju bahwa Indonesia adalah suatu negeri yang saat ini masih

mempunyai banyak masalah. Yaitu masalah poiitik, sosial dan ekonomi. Masih ada

korupsi pemerintah, perbedaan agama dan ketidak seimbangan sosial. Semua ini harus

diatasi kalau Indonesia mau menjadi republik yang benar dengan keadilan sosial untuk

semua. Namun di tengah kondisi seperti sekarang ini, masih ada orang dari bermacam-

macam latar belakang yang senang berkumpul dan bersaudara. Ini bisa terjadi karena

mereka punya kegemaran yang sama.

Satu contoh sebuah kegemaran tersebut adalah mengendarai skuter. Oleh karena

itu saya menjadi tertarik untuk meneliti tentang popular kulture dan prosentase penduduk

kecil yang senang berkumpul dan memakai skuter. Dengan topik penelitian ini timbul

beberapa pertanyaan pada masyarakat Indonesia. Pertanyaan seperti; mengapa masih ada

orang yang memakai Vespa dan skuter kecil? Lagi pula; mengapa masih ada komunitas

dan perkumpulan skuter di tengah kondisi negara yang amburadul?

Dengan investigasi dan penelitian dalam perkumpulan skuter saya ingin

menemukan jawaban dari pertanyaan diatas. Untuk melaksanakan hal itu saya mau



menjadi bagian didalam masyarakat dan kebudayaan dimana saya akan meneliu. Dengan

pilihan penelitian tersebut saya bisa dapat teman dan pengalaman baru dalam hal gaya

hidup, berkomunikasi antar sesama dengan mengikuti sendiri kegiatan dalam komunitas

itu.

Didalam kelompok dan komunitas skuter saya bisa mengadakan pengamatan

dengan ikut kegiatan yang ada. Saya bisa meneliti tentang latar belakang sosial ekonomi

para anggotanya dan juga mengamati hubungan antara orang-orang dari tingkat sosial

yang berbeda. Oleh karena itu dengan topik penelitian ini saya bisa mendapatkan

wawasan sosial budaya dan ekomomi pada bagian masyarakat dan juga menjadi anggota

ataubagianmasyarakat itu sendiri.

Keeunaan Penelitian.

Sesudah waktu saya di Indonesia habis dan saya hams pulang, saya mau

mempaketkan dan kirim Vespa saya ke Australia naik kapal laut. Ada beberapa alasan

untuk keinginan ini. Seperti disebut dulu, sejak waktu saya sangat muda saya selalu ada

nafsu untuk mempunyai sepeda motor. Pada saat ini, akhirnya saya punya dan dari

proyek studi ini memerima pengalaman dan nasihat merawat Vespa yang baik. Saya mau

menggunakan pengalaman itu nanti di Australia. Lagi pula, sejak saya membeli Vespa

itu, saya membuat renovasi dan modifikasi yang menghabiskan banyak waktu dan uang.

Oleh karena itu saya tidak mau untuk menjualnya dan mau saya bawa ke Australia

sebagai kenang-kenangan waktu saya disini.

Kalau sayaberhasil dan bisa kirim Vespa itu ke Australia tanpamasalah, menurut

saya pasti ada orang di sana yang akan menganggap kendaraan itu sebagai sesuatu yang



luar biasa dan menarik. Sekarang di Australia jenis sepeda motor kecil seperti Vespa

adalah sangat jarang, dan yang antik seperti punya saya lebih jarang lagi. Kalau teman

saya atau orang lain mau informasi tentang bagaimana mendapat kendaraan im saya bisa

menjawab pertanyaannyadari pengalaman sayadi Jawa.

Selain itu, pengalaman saya di Jawa bersama Malves memberikan saya banyak

manfaat tentang bagaimana kepentingan klub atau komunitas. Anggota komunitas

menciptakan sumber pengetahuan dan persatuan yang harmonis. Akibatnya saya mau

menciptakan komumtas skuter di kota saya sendiri (Canberra) di massa mendatang dan

kemungkinan akan saya kembangkan di kota-kota lainnva di Australia. Untuk

melakukan ini pengalaman dan kenalan saya di sini dan catatan biaya pada Vespa saya

akan sangat membantu sebagai sumber pengetahuan. Sava berharap juga adanya

kemungkinan kerja sama antara kelompok skuter Indonesia dan Australia nantinya.





METODOLOGI

Lokasi dan Motivasi Studi Lapangan

Yogvakarta

Pengalaman dan penelitian Vespa saya tidak hanya termasuk satu semester, yaitu

waktu di daerah Malang dan Jawa Timur. Itu mulai di Yogyakarta pada tanggal 29/2/00

kapan saya membeli dan dapat Vespa pertama saya. Dewasa ini, saya bisa mengingat

kembali kepada waktu itu dan menyadari pengetahuan saya sangat terbatas. Lagi pula,

sikap dan persepsi saya salah pada bagaimana mengatasi persoalan pertama yang muncul

pada Vespa baru saya. Saya agak baru di Indonesia waktu itu dan masih menyesuaikan

pada gaya hidup yang berbeda. Saya masih berfikir seperti orang asing layaknya dan

belum mengerti konsep Indonesia seperti tentang'jam karef dan 'santai aja\

Saat itu saya belum tahu tempat yang baik untuk mengatasi masalah mesin dan

memperbaiki skuter sayaatautentang proses perbengkelan di sini. Akibatnya kapan saya

baru mendapat Vespa im dan langsung saya masukkan pada bengkel untuk servis, saya

mungucapkan 'memperbaiki semua yang rusak'. Terus saya tunggu sebulan untuk

menerima lagi. Saya merasa kecewa karena hams tunggu lama setiap kali Vespa masuk

bengkel dan kapan mendapatkannya lagi sering masih ada masalah. Selain im saya tidak

tahu apa saja tentang 'memperbaiki skuter' dan oleh karena itu ada kemungkinan orang

bengkel membohongi dan menipu saya. Saya mengalami masa-masa yang sulit karena

pengalaman dan pengetahuan saya rendah dan tidak ada teman skuter untuk membantu

dan mengajarmerawat Vespa yang baik.



Bagaimanapun pula sikap dan pendekatan saya berubah pada waktunya dan

pengalaman saya bertambah. Saya menyadari bahwa untuk mempunyai skuter tua yang

sehat dan bagus seseorang hams pelan pelan bekerja, lebih sabar dan sering membuat

renovasi dan modifikasi. Terus saya biasa melihat waktu ada masalah dengan Vespa saya

sebagai kesempatan untuk belajar dan menikmati proses yang berhubungan untuk

mengatasi masalah im. Akibatnya saya mendapat banyak pengalaman yang luar biasa

dan cerita lucu yang saya senang mencatat didalam buku harian pribadi. Saya akan

memakai beberapacerita dari sumber im didalam laporan ini. Cerita berawal berikut ini.

13/4/00

Di perjalanan pulang dari kampus ke mmah kos, roda belakang lepas dari

skuterku di jalan. Saya sama teman yang saya bonceng berjalan pelan-pelan diantara

lalu-lintas sangat ramai ketika tiba-tiba saja saya hampir tidak sanggup menguasai

skuterku. Dari rasanya saya berfikir pasti ban belakang bocor. Kami berhenti untuk

memeriksa masalah dan menyadari situasi ini lebih susah daripada ban bocor. Karena

mur as roda belakang hilang yang mengakibatkan roda lepas dari baut. Aduh! Terns,

kami mencoba mendorong skuterku tetapi im tidak mau pindah dan usaha kami cuma

menyebabkan roda belakang langsung jatuh yang menciptakan bocor oli mesin. Aduh

aduh! Sekarang apa? Tanpa roda belakang kami tidak bisa pindahkan skuterku sama

sekali!

Untunglah ada bengkel Vespa dekat jalan dimana skuter saya mogok. Seorang

mekanik dari bengkel tersebut melihat kami dan menghampiri kita dengan membawa

alat-alat untuk membantu. Dia mulai pasang roda lagi di tempat jalan itu saja.
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Saya ada rencara untuk mempaket dan kirim skuterku ke Malang tetapi saya

bembah pikiran ketika saya berbicara sama tukang bengkel di Yogya yang menasihati

saya. la mengucapakan bawah daripada mengeluarkan ongkos paket, saya hams servis

skuter saya dulu sama dia, terus pergi ke Malang naik Vespa. "Enak sekali im, dan kalau

begitu harus mengeluarkanbiayabensin aja". (Wawan, Yogya. 2000)

Pada tanggal 2/10/00 saya berangkat dari Yogykarta dalam perjalanan ke Malang.

Berselang dua jam sesudah saya pergi, saya terpaksa untuk berhenti di Solo dan mencari

tempat bengkel karena laju Vespa saya kurang dari biasanya. Pada wakm ini saya

menyadari perjalanan ini akan menjadi lebih susah daripada saya ptkirkan dulu. Juga

saya merasa menyesal karena saya tidak membawa petajalan.

3/10/00

Tersesat di jalan pada suatu tempat di Jawa Timur. Sendirian kecuali dengan

Vespa saya. la sangat marah padaku begitupun juga aku. Dari sini ke mana? Saya tidak

tahu. Beristirahat dulu.

Pada siang hari tanggal 4/10/00 saya tiba di Malang dengan selamat dan sangat

capai sesudah menempuh perjalanan yang susah serta lama. Perjalanan ini termasuk dua

malam dan tiga hari sendirian. Im adalah pengalaman saya yang tidak akan terlupakan

dan saya mau melakukan lagi di masa mendatang.

Setelah saya tiba di Malang, sikap dan pendekatan saya rubah. Di Malang dalam

rangka proyek penelitian ini akhirnya saya bisa mencurahkan perhatian dan tenaga

banyak pada Vespa saya. Tetapi, untuk itu saya harus mencari dulu teman dan orang



yang mengerti tentang Vespa. Oleh karena itu saya mau masuk kelompok dan komunitas

skuter untuk menjadi sangat terlibat aktif pada kegiatan serta gaya hidup bam komunitas

tersebut.

Populasi dan Sample.

Karena waktu penelitian ini hanya satu semester saja, saya cuma bisa menerobos

masuk dan mengakrabkan diri dengan satu kelompok sepeda motor. Yaitu Malves

(Malang Vespa Club) yang terietak di daerah Malang, Jawa Timur. Pada waktu

penelitian tersebut saya berkesempatan bertemu dengan orang-orang dari beberapa

kelompok skuter lain. Diantaranya adalah TVC (Turen Vespa Club), Laves'C (Lawang

Vespa Club), MVC (Mataram Vespa Club), VIC (Vespa Inter Club Bogor), JVC

(Jakarta Vespa Club) dan KISS (Kemang Independent Scooter Solidarity).

Bagaimanapun ini hanya terbatas pada pertemuan dan perkenalan singkat. Sedangkan

sumber penelitian saya hanya pada anggota dari Malves. Itu semua bempa informasi,

cerita dari orang-orang di Malves dan pengalaman saya sendiri sewaktu ikut dalam

kelompok tersebut. Analisis sosial juga hanyatermasuk anggota Malves.

Teknis pengumpulan Data.

Saya memilih untuk memakai pendekatan Covert Participation dalam penelitian ini.

Yaitu Pengamatan dimana investigator turut serta dalam proses yangdi investigasi, tetapi

ia tidak memperkenalkan diri sebagai investigator. Saya memilih pendekatan ini karena

saya mau menjadi anggota di kelompok scooter seperti semua anggota yang lain. Juga

sayamau meneliti di lingkungan yang alami tanpa sikap berbeda daripada apayang biasa.
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Dengan pendekatan ini saya bisa mendapat informasi dari cerita-cerita dan jawaban pada

pertanyaan saya didalam lingkungan yang informal dan santai. Teknik observasi dan

pengumpulan data ini menggunakan informasi dari sumber utama yaitu anggota Malves.

Tetapi saya juga menggunakan informasi dari surat kabar, artikel-artikel dan inspirasi

pikiran sebagai sumber kedua.

Yogyakarta 2000

u





MALVES

Sebuah Kelompok Skuter di Malang

Menerobos masuk ke Kelompok Skuter.

Pertama-tama untuk masuk sebuah kelompok skuter, seseorang im hams ada

skuter atau keinginan untuk membeli di masa datang. Saya sudah ada skuter pada wakm

saya mau masuk pada perkumpulan skuter di Malang. Terus saya dapat informasi

tentang kelompok tersebut dari orang-orang yang tinggal disini. Yaim, kapan dan dimana

mereka nongkrong. Saya dapat informasi bahwa biasanya orang-orang Malves

berkumpul dan nongkrong di depan Stasiun Kota Bam setiap malam Minggu. Saya

bermain ke tempat im bersama teman kampus naik Vespa saya untuk memperkenalkan

diri, nongkrong dan dapat kenalan. Dari sini saya bertemu anggota kelompok im dan

mendapat informasi tentang kegiatan yang akan datang. Pada malam pertama saya

bermain di sana, saya menerima undangan dan mendaftar untuk mengikuti kegiatan

konvoi ke G. Bromo yang akan datang. Juga saya dapat informasi tentang tempat-tempat

yang baik untuk cari barang bam serta asli dan bengkel-bengkel yang baik untuk

memperbaiki dan memodifikasi Vespa saya.

Mengakrabkan Diri.

Pengalaman Bengkel

Dengan pengalaman dan kenalan dari teman bam yang nongkrong di Stasiun Kota

Bam, saya dapat informasi tentang bengkel-bengkel yang dimiliki oleh anggota Malves.

Tems saya bermain pada salah satu bengkel tersebut untuk service dan merenovasikan
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Vespa saya. Alamat bengkel itu adalah Jl. Terusan Ijen No. 14 Malang. Itu bengkel

khusus mesin Vespa dan juga tempat untuk cat body serta tambal ban. Bengkel ini

dipunyai oleh suatu keluarga dimana seorang Budi Priono adalah mekanik dan kakaknya

mkang cat dan tambal ban.

Sistem memperbaki motor di Indonesia adalah sangat berbeda daripada sistem di

Australia. Kalau mauservis dengan baik dan cepat tanpa dibohongi, itu sangat lebih baik

kalau kamu tunggu dan melihat semua kegiatan yang terjadi. Bisa meninggalkan motor,

tetapi dari pengalaman masa-masa yang sulit di Yogya, saya tahu kalau begitu pasti

harus tunggu lama untuk menerima lagi. Jadi kapan skuter sa\a masuk bengkel itu, saya

senang nongkrong disana dan melihat semua kegiatan si Budi melakukan perbaikan pada

skuter saya. Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar tentang motordan mesin.

11/10/00

Pelajaran; Saya bersama teman tiba di Bengkel si Budi pada pukul setengah

sebelas siang untuk melihat Budi dan kakaknya melepas dan menurunkan mesin

(termasuk roda belakang) dari bodi Vespa saya. Ah kaget! Tems mereka simpan bodi

Vespaku di jalan dan seperti 'tag-team smack down' langsung lepas baut dan barang

banyak untuk membuka mesin. Sesudah melepas baut serta onderdil lain, itu

mengakibatkan mesin saya menjadi beberapa bagian yang banyak. Bahasa badan mereka

menjelaskan pada saya apa yang saya tidakbisa mengerti, mereka omong di bahasa Jawa

pada teman saya. Pada dasarnya ini parah! Banyak barang dalam mesin skuterku sudah

diganti oleh onderdil yang bukan asli dan jelek. Akibatnya mesin saya tidak sehat sama

sekali. Budi mengatakan pada saya bahwa banyak yang hams dilakukan dan perlu
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mengganti beberapa barang dengan barang yang asli kalau saya mau Vespa itu baik dan

sehat.

Budi bilang pada teman saya bahwa kami hams pergi ke Ong (toko) onderdil

untuk mengambil beberapa barang tertentu yang asli. Sesudah im kami kembali lagi ke

bengkel untuk kasih barang itu pada Budi. Terus dia mengucapkan bahwa kami harus

kembali besok danwakm im dia akan memberitahu apa lagi yang hams diganti.

Selain bermain, nongkrong dan mengakrabkan diri dengan orang-orang Indonesia

wakm servis Vespa saya sama si Budi, saya juga bam bertemu beberapa anggota Malves

ketika mereka mengunjungi untuk bertanya pada Budi atau sekedar menerima nasihatnya.

Pada waktu im saya juga bisa bertanya ke Budi dan dapat informasi serta cerita dari

pengalaman dia dengan skuter-skuter dan Malves. Budi yang sangat berpengalaman

sama mesin Vespa mengucapkan bahwa dia dapat Vespa pertama kali kapan di kelas 5

SD dan dari waktu itu dia belajar sendiri bagaimana untuk memakai dan memperbaiki

mesin Vespa. Dia menerima pengalamannya dari orang lain ketika dia menonton mereka

bekerja. Budi juga membaca buku-buku tentang mesin dan melakukan percobaan sendiri

berdasarkan cerita-cerita orang lain serta bacaan tersebut.

Budi mengatakan bahwa dia adalah salah seorang pelopor dari perkumpulan

skuter di Malang dan dia mempakan satu dari sepuluh orang yang mengadakan

perkumpulan skuter di Malang pada tahun 1991. Jadi dia adalah salah sam anggota

Malves pertama. Anggota pertama ini berjumlah hanya sepuluh. Malves terdaftar secara

resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 1994. Pada dewasa ini Malves sudah mempunyai

lebih dari dua ratus anggota dan setiap tahun selalu bertambah.
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Konvoi ke Gunung Bromo.

Untuk merayakan ulang tahun Malves yang ke-VI, ada konvoi di tanggal 28

Oktober 2000. Ini adalah acara Malves yang paling besar tahun ini dan ada lebih dari

120 perserta yang ikut. Saya masih bam pada komunitas ini pada waktu acara tersebut,

tetapi saya melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang bagus sekali untuk mengikuti

kegiatan dan mengakrabkan diri dengan Malves.

Kita berkumpul dulu di depan Stasiun Kota Bam seperti malam Minggu biasa.

Terus pada pukul sebelas Jnalam kita menerima instuksi dari pemimpin Malves dan

beberapa senior yang lain. Setelah im kami membariskan semua skuter di gaya tour,

yaim berdua-dua untuk dua baris yang panjang dan rapi. Sesudah itu kita langsung

berangkat. Kita berjalan bersama semua semalaman dan bam tiba di Bromo unmk

melihat matahari terbit. Perjalanan sampai di padang pasir hitam im adalah susah, lama

dan dingin tetapi kami semua berjalan seperti saudara unmk mengatasi dan menghindari

masalah-masalah yang muncul.

Setelah di padang pasir im kami makan pagi dan beristahat sebelum memulai

acara bebas dan santai. Yaim perlombaan drag pasir. Saat im saya malu karena merasa

masih bam di Malves, tapi kawan Malves membujuk saya unmk ikut. Saya berpikir ini

adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan menarik. Jadi kenapa tidak saya coba? dan

akhirnya saya ikut. Saya meminjam skuter dari teman dan tems masuk kompetisi. Ya

sangat asik!! Setelah perlombaan ini kita bersiap pulang dan tems pulang.
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Ngobrol pada waktu Malam.

Seperti disebut diatas, anggota Malves senang bermain, berkumpul dan ngobrol

didepan Stasiun Kota Bam setiap Malam Minggu. Malam-malam lain anggota Malves

akan bermain bersama tetapi malam Minggu im adalah malam yang paling ramai dan

kesempatan kepada semua anggota untuk keluar dan berkumpul bersama. Untuk semua

anggota Malves malam Minggu adalah malam dimana mereka bisa bertemu dan

berkumpul bersama selain di tempat bengkel. Waktu dimana kami bercerita, bercanda,

bertukar pikiran dan pengetahuan tentang Vespa. Saya sering mendapat nasihat

bagaimana saya bisa membuat Vespa saya lebih bagus lagi dari kawan Malves pada

wakm saya nongkrong didepan Stasiun Kota Bam.

Malam Minggu juga dijadikan sebagai kesempatan untuk anggota bertukar

informasi bam tentang Vespa. Informasi seperti tempat-tempat baik unmk dapat onderdil

baru,dimana adaVespa yang mau dijual serta perkembangan terbaru seputarVespa.

Ketika Malves nongkrong bersama-sama pada waktu Malam Minggu, kami tidak

menghiraukan perbedaan di antara gaya hidup kita sendiri. Walapun ada anggota yang

kaya dan yang miskin, yang berkerja dan juga yang menganggur, generasi ma dan

generasi muda. Kami bisa bersama dalam suka dan duka. Dalam rangka ini kami bisa

bercerita dan berbicara bersama tentang bermacam-macam topik. Yaim; kegiatan

keseharian, keluarga, pekerjaan atau persoalan hidup dan bukan hanya terbatas pada

skuter saja. Juga sering ada isteri-isteri dan anak-anak anggota yang senang ikut kegiatan

pada malam Minggu. Kami disini seperti sam keluarga besar yang saling menjaga dan

mengerti satu sama lain.
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Saat im ketika kami berkumpul kami juga menunjukkan pada masyarakat

kekuatan dan persatuan yang ada didalam komunitas kami sendiri. Hal ini lebih teriihat

lagi pada wakm kami berkonvoi sekeliling Malang. Selalu ada acara konvoi sekeliling

kota. Ini diadakan setelah kami nongkrong di Stasiun Kota bam dan kami berjalan

bersama sampai ke jembatan di daerah Dinoyo.

Lingkup masyarakat dan Hubungan antara komunitas Malves.

Pengalaman saya bersama anggota Malves mengakibatkan pertemuan dengan

orang-orang dari bermacam-macam latar belakang, gaya hidup dan tingkat sosial

masyarakat. Saya berbicaradengan generasi tua dan generasi muda. Orang berkeluarga,

pelajar, orang yang bekerja dan juga orang yang menganggur.

Padahal saya mengetahui ada banyak alasan yang mempengaruhi orang memilih

memakai Vespa. Sementara orang-orang memakai Vespa cuma sebagai kendaraan untuk

pergi ke tempat kerjanya atau kampus. Mereka menggunakan kendaraan yang mudah

dan ekonomis untuk kegiatan sehari-hari. Untuk sementara im orang lain

menggunakanVespanya unmk berkumpul dengan teman dan melakukan kegiatan tertentu

seperti konvoi atau perjalanan dengan komunitas mereka. Selain im juga ada yang

senang koleksi dan restorasi kendaraan tua. Mereka memanfaatkan Vespanya sebagai

kegemaran dan kesenangan saja.

Bagaimanapun juga ada orang lain yang memakai Vespa sebagai bagian dari gaya

hidupnya. Seperti mekanik mesin, tukang cat, penjual onderdil dan tukang modifikasi

body adalah beberapa contoh dimana mereka menggunakan pengetahuan dan

keahliannya pada Vespa sebagai sumber pendapatan. Lagi pula ada orang yang menjadi
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pembalap dan ikut kompetisi Vespa diselumh Indonesia. Orang ini juga memakai

pengetahuan dan keahliannya pada Vespa unmk mendapatkan uang dari sponsor-sponsor

industri atau uang hadiah kejuaraan.
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SKUTERMANIA

Kenvataan dan Kegiatan para Skuteris

Dimana desain Vespa berasal dan Mengapa im unik?

Vespa yang dalam bahasa Italia bermakna Kumbang im adalah simbol

kebangkitan negara Eropa setelah hancur lebur akibat pecahnya Perang Dunia II.

Perekonomian Italia hancur dan tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan

sektorotomotif. Padahal, masyarakat membutuhkan alat transportasi untuk menjalankan

roda perekonomian.

Dalam kondisi seperti itu Enrico Piaggio muncul dengan gagasan briliannya. Dia

meninggalkan bisnis aeronautika yang digeluti sebelumnya untuk menjawab tantangan

im. Untuk im ia menggandeng Corradino D'Ascanio, perancang yang bekerja pada

keluarga Piaggio sejak 1934 dan bertanggung jawab atas proyek pembuatan helikopter

modern pertama.

D'Ascanio pundipercaya menggarap desain kendaraan yang akan dibuat. Idenya,

model kudu sederhana, kuat, ekonomis tetapi nyaman dan anggun. Selain im gampang

dikendarai, bisa dipakai kaum wanita, tidak mengotori pakaian pengendara dan bisa

mengangkut barang. Umsan mesin belakangan. Karena D'Ascanio adalah engineer

aeronautika desainnya pun diilhami bentuk helikopter. Hal ini bisa dilihat dari sistem

perpindahan gigi yang diletakkan di grip setang.

Setelah umsan bodi matang, bam dipikirkan untuk meletakkan mesin di dekat

roda belakang sebelah kanan. Vespa generasi pertama keluardi pasaran pada tahun 1946

dan namanya 'Vespa 98' karena berkapasitas 98cc. Ini hanya dibuat 15 unit. Bam akhir
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1949 produksi dinaikkan pada 35.000 unit dan menjadi 1.000.000 pada sepuluh tahun

berikutnya. Pada pertengahan 50-an si Kumbang sudah diproduksi di Jerman, Inggris,

Perancis, Belanda, Spanyol dan Italia. Beberapa tahun kemudian menyusul India dan

Indonesia.

Festival Vespa Dunia.

Penggemar Vespa di Indonesia mestinya bisa kompak seperti perkumpulan

skutermania sedunia. Sehingga kalau mengemas acara, selalu gebyar dan ditunggu-

tunggu. Layaknya semut di pohon rambutan, dari seluruh pelosok-duniapun ikut hadir.

Contohnya, festival yang setiap tahun rutin digelar oleh Federation Internationale

Des Vespa Clubs (FIV). Ajang yang dikelola badan khusus yang menghimpun

penggemar Vespa selumh dunia im bermarkas di Lungotevere Flaminio, Roma, Italia.

Wajar karena, tempat kantor pusat dan prabrik Vespa di dunia terdapat disana.

Anggota perkumpulan yang berdiri sejak 1953 im tersebar hampir ke seluruh

dunia. Mulai dari daratan Eropa, Amerika sampai ke Asia Pasific. Yang terakhir disebut,

diwakili pengendara Vespa dari Tokyo.

Tahun ini ada Festival yang berlangsung di Hamburg pada tanggal 7-9 Juli.

Acara im diikuti 30 klub dari berbagai belahan dunia. Yang seluruh acaranya di

persiapkan dengan baik oleh man mmah acara tersebut dimana diagendakan terlebih

dahulu dalam konggres sekaligus sebagai peresmian dibukanya acara tahunan tersebut.

Yang mana berbagai acara diadakan untuk lebih memeriahkan diantaranya;

slalom kontes dengan tingkat kesulitan untuk bermain yang berbeda dari biasanya yang

menjadi acara wajib setiap tahun. Kesenian khas masing-masing negara juga ikut
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dipertontonkan. Termasuk juga kontes modifikasi yang biasa dipilih dalam beberapa

kriteria unggulan. Paling sem sekaligus menegangkan adalah seleksi penobatan miss

atau ram Piaggio. Karena bertepatan dengan festival itu, perempuan cantik dari berbagai

negara ikut mengambil bagiandalam kontes kecantikan.

Terakhir, seluruh perserta biasanya akan diajak konvoi keliling kota. Lokasi yang

dikunjungi, tentunya daerah yang dianggap punya nilai sejarah.

Skuteris Indonesia Menialin Persatuan.

KISS (Kemang Independent Scooter solidarity), bikin acara untuk memperingati

Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Kali ini, mereka menggelar kontes Vespa di Graha

Pemuda Senayan (Minggu, 29 Oktober 2000).

Momennya Memang Pas, menyambut *pesta' pemuda, sekalian menjalin

persahabatan antara skuteris. Narman S, skuteris dari FAST (Fans Antiue Scooter Team),

Bandung, ikut mendukung komentar Dewi. "Acara seperti ini sip, di tengah kondisi

negara yang amburadul. Ya, supaya pemuda makin kompak," Komentar pria yang konvoi

bareng brosnya dari Bandung ini.

Acara ini ramai dan meriah karena yang mengikuti bukan hanya anggota KISS

tapi juga berbagai Klub Vespa se- Jabotabek dan Jawa Barat, semisal VBB (Vespa Budak

Banten), JVC (Jakarta Vespa Club), SMC (Scooter Mini Club) dan bejibun para solo

rider. Total yang mengikuti lebih dari 200 peserta.

Acara ini terdiri dari rally dalam kota, kontes Vespa dengan 7 kategori dan lomba

slalom. "Pemenang rally, dinilai dari nilai hukuman terendah.Sedangkan untuk slalom

ya...., cepet-cepetan waktu melewati rintangan", kata panitia penyelenggara. Makin
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meriah, nongol bule Jean Charles Prevost. Dia adalah warga negara Perancis yang suka

banget dengan Vespa. "Salut, sangat kreatif, dari airbrush samapi modif bentuk yang

radikal". Papamya.

Meski acara ini berskala kecil tapi mampu menjadi sebuah wadah untuk

mempertemukan sekaligus mengakrabkan antarskuteris.

Road Race Indonesia: Vespa Skuter National Series.

Kongres Nasional Ikatan Vespa Indonesia (I V I) setiap tahun mengadakan dan

mengelolah Vespa Skuter National Series. Ini adalah acara road race yang berlangsung

di Sirkuit International Sentul. Perserta dari klub skuter diselumh Indonesia berkumpul

untuk ikut kompetisi Vespa ini. Acara ini disebut sebagi 'Pesta Skuteris Sejati'. Ada 4

seri yang berkelanjutan pada setiap tahun. Seri ini terdapat beberapa jenis kompetisi

antara lain; Ada tiga kelas perlombaan road race dimana mesin Vespa yang di pakai

tidak boleh dimodifikasi. Yaim; 'Skuter Standard' A sampai C. Bagaimanapun juga ada

perlombaan road race yang disebut 'Free For AH' dimana Skuter yang ikut kelas ini bisa

dimodifikasi apaaja.

Di samping kesempatan untuk berkumpul dan menikmati kegiatan yang

disuguhkan bersama sama, pengurus I.V.I menghargai kerjasama diantara klub-klub

skuter Indonesia. Dan mereka berencana unmk mendirikan koperasi yang mana setiap

pembalap di wajibkan unmk ikut program initahun depan.
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19/11/00

Hari ini saya senang bermain di Sirkuit International Sentul untuk meliput acara

ini. Saya bam tiba pada pukul sebelas siang untuk menonton perlombahan Skuter

Standard A mulai. Lucu sekali im dan sangat berbeda daripada perlombahan kendaraan

saya sering memonton di TV atau melihat langsung di Australia. Untuk menyesuaikan

mesin dan menghangatkan ban terlebih dahulu, pembalap bermain sam kali keliling

sirkuit, tems pembalap yang berikut bersiap-siap untuk mulai. Lampu hijau, dan dengan

suara keras dan asap yang banyak mereka mulai. Sangat asik!

Sesudah perlombahan ini selesai saya bermain pada tempat dimana anggota „

kelompok dan klub nongkrong unmk memeriksa skuter-skuter di sana, memperkenalkan

diri dan dapat kenalan. Ada banyakorang dari banyakklub skuter dari seluruh Jawa dan

ada juga dari luar Jawa. Saya jalan-jalan sendirian dan berbicara sama orang-orang dari

berbagai kolompok dan klub. Saya mendapat undangan dari anggota Vespa Inter Club

Bogor (VIC) untuk jalan-jalan sekeliling Senml. Vespanya bagus sekali jadi pasti saya

setuju. Sesudah im kami kembali dan saya mendapat kenalan sama anggota VIC yang

lain. Saya senang ngobrol sama mereka dan dengar cerita tentang acara ini. Kami juga

berjalan untuk memeriksa Vespa yang ikut dalam acara ini.

Saya diberitahu ada anggota VIC yang akan ikut perlombahan terakhir. Yaim;

road race 'Free For All'. Dia pandai dan dari perlombaan terdahulu menempati posisi ke

3. Oleh karena im ada kemungkinan besar dia bisa menerima hadiah uang atau kalau

tidak salah dan beruntungmenang perlombaan ini.

Saya main bersama anggota VIC unmk menoton perlombaan tersebut bersama

sama teman mereka. Semua merasa gembira tapi juga gelisah. Siap-siap dulu tems
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Lampu hijau! Anggota VIC itu memulai dengan baik dan sesudah satu kali keliling dia

masih diposisi ke 3. Saya melihat muka mekanik Vespanya dari VIC. Dia kelihatan

senang tetapi masih gelisah. Satu kali sekelilingan lagi. Masih baik tetapi posisinya

merendah dari sam menjadi yang ke 4. Tak apa-apa masih 3 lap lagi. VROOM,

VROOM-ROOM!

Hanya sam lap lagi dan dia masih berada diposisi ke 4. Tingkat kegembiraan

tinggi sekali diantara kami. Akhimyasemua pembalap melewati garis finish tetapi teman

kami tidak ikut. Di mana dia? Kami menunggu lama tetapi dia tidak muncul. Kami

semua kembali ke tempat nongkrong di dalam sirkuit im dan akhimya orang im muncul.

Ban roda belakangnya bocor yang mengakibatkan dia terpaksa mengundurkan diri dan

tidak bisa selesaikan lap terakhir. Kasihan.

Pada dasarnya sebuah kelompok kendaraan bermotor im mempunyai agenda

kegiatan yang jelas dan bersifat positif. Tapi di kalangan masyarakat cendemng

berkembang pemikiran bahwa yang namanya kelompok otomotif im kerjaannya selalu

hura-hura, konvoi, turing tanpa ada kegiatan positif. Sebuah kelompok skuter selain

mereka melakukan kegiatan seperti nongkrong pada wakm tertentu, konvoi atau turing,

mereka juga melakukan kegiatan seperti bakti sosial, peduli sesama serta kegiatan sosial

lainnya.

Itulah kenyatan yang terjadi di kalangan para skuteris, tapi meskipun begitu

mereka tetap teriihat kokoh dan solid dalam persaudaraan serta kebersamaan yang abadi.

"Jadikan sebuah perbedaan yang ada menjadi sebuah kebersamaan yang takkan pemah

habis dimakan zaman".
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ANALISIS EKONOMIS

BiavaLengkap.

Berikut ini adalah catatan biaya lengkap untuk mendapat, memperbaiki dan memodifikasi
skuter saya; Vespa Super tahun 1963 asli Piaggio.

Tanggal Jenis Kegiatan/Nama Barang
29/2/00 Pembelian pertama unmk skuter 3.000.000
30/3/00 Servis utama pertama (Yogyakarta, sebulan)

Barang dan biava pasang 205.000
11/4/00 Kunci yang asli Italia 125.000

Biaya pasang 15.000
13/4/00 Roda belakang lepas di Jalan. Akibatnya servis (Yogya)

Barang 45.000
Biaya pasang 20.000

25/4/00 Mengganti knalpot jenis racing.
Barang 55.000
Biaya pasang dan variasi 27.000

23/5/00 Servis utamakedua (Yogya, 3 minggu)
Barang dan biaya pasang 296.000

11/6/00 Knalpot lepas di Jalan. Akibamya pasang lagi (Wonosari)
Biaya pasang 3.000

24/8/00 Servis utama ketiga (Yogya, 2 bulan)
Barang dan Biaya pasang 300.000

1/10/00 Servis sebelum perjalanan antara Yogya dan Malang.
Barang 73.000

Biaya pasang 39.500

2/10/00 Servis kecil setelah perjalanan antara Yogya danMalang. (Solo)
Biaya pasang 5.000

9/10/00 Servis pertama setelah tibadi Malang.
Barang 30.000
Biaya pasang 10.000

(Mogok lagi di Jalan Malam im)
11/10/00 Kembali ke Bengkel. Tumn dan buka mesin. Mulai ganti

barang mesinma unmk yang bam. (Pengalaman bengkel)
Barang- kopling+kampas 58.500

13/10/00 Barang - stang seker 75.000

17/10/00 Barang - magnit 271.000
18/10/00 Barang - klaker 100.000
19/10/00 Barang- drive play+baut 35.500

Ongkos las modifikasi 85.000

Biaya pasang (sejak tanggal 11/10) 50.000 1
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21/10/00 Karet karburator

Biaya pasang
12.500

1.000
4/11/00 Servis kecil untuk selesaikan mesin

Barang-seker
Ongkos las modifikasi-seker
Biaya pasang

140.000

50.000

15.000
6/11/00 Ganti kampas rem &servis rem depan.

Barang
Biaya pasang

10.000

5.000
12/12/00 Cat dan airbrush

Ongkos tukang cat 400.000
3/12/00 Selasai modifikasi body

Barang-bodi karet+badge Piaggio
Biaya pasang kabel listrik

90.000

8.000
8/12/00 Spedometer, kabel+gigi

Biaya pasang
100.000

10.000
9/12/00 Servis roda depan

Barang
Biaya pasang

15.000

5.000
19/12/00 Servis listrik

Barang
Biaya pasang

4.000

3.000
22/12/00 2 Ban luar & ban dalam

Biaya pasang |
103.000

4.000

Total Servis & Modifikasi (termasuk pembelian pertama) Rp. 5.899.000

Aksesoris

Rack 70.000

Foot step 45.000

Krom Sisi Bodi 15.000

Krom Sepatbor Depan 7.000

Jumlah Total Rp. 6.036.000

Analisis Biava.

Aneh rasanya ketika saya menyadari bahwa saya sudah menghabiskan uang lebih

dari enam juta mpiah untuk Vespa saya. Pengeluaran paling banyak untuk memperbaiki

dan memodifikasi Skuter im di bandingkan dengan ketika saya membelinya pertama kali.

Dulu saya ada kesempatan unmk membeli Vespa bam yang harganya sekitar
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sembilan sampai sepuluh juta mpiah. Kalu saya memilih untuk melakukan itu atau

membeli jenis kendaraan yang lain, pasti saya tidak mengalami persoalan dan masalah

banyak seperti sama Vespa itu. Bagaimanapun saya pasti tidak bisa merasakan

pengalaman yang luar biasa dan memperoleh banyak kawan skuter di Indonesia.

Untuk mempaketkan dan mengirimkan Vespa saya ke Australia, biayanya kira-

kira dua juta mpiah. Jadi pengeluaran saya bertambah dan totalnya menjadi sekitar diatas

delapan juta mpiah. Kalau di dollar Australia ini kira-kira SI 800.00 O'umlah ini tidak

termasuk ongkos pajak dan memakai conversion rate; Rps 4 500. AUD $1. Rate ini

biasa terjadi sewaktu saya di Indonesia.)

Kalau dibandingkan standar Australia, itu tidak begitu mahal untuk kendaraan

yang antik dan luar biasa. Lagi pula kalau saya berkeinginan untuk menjual Vespa saya

nanti di Australia, saya pasti bisa mendapat jumlah uang yang sama dengan pengeluaran

terhadap Vespa saya atau lebihbanyak lagi.

Tapi bila memakai standar Indonesia uang yang sudah saya keluarkan pada Vespa

saya termasuk sangat banyak dan memang akan dianggap sebagai kendaraan yang

eksklusif dan mahal. Sebenamya orang Indonesia bisa mendapat dua sepeda motor yang

bagus untuk uang sekitar saya mengeluarkan pada Vespa saya.

Adabanyak kawan Malves yang tidak kaya tapi punya Vespa yang sangat bagus.

Tetapi mereka tidak mengeluarkan banyak uang untuk menbuat Vespanya bagus.

Sebaliknya, mereka menggunakan wakm, pengetahuan, perhatian dan cinta pada

Vespanya. Contonya, ada anggota Malves yang Vespanya dulu adalah punya ayahnya.

Sesudah ayahnya meninggal, sekarang ia yang merawatnya. Sejak saat itu dia kerjakan
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Vespanya pelan-pelan dan dengan bantuan kawan skuternya. ia memperbaiki itu hingga

sehat dan dalam kondisi yang baik serta original.

Dengan demikian saya berharap jumlah di atas bukan hanya sebagai daftar

pengeluaran saya selama membuat baik Vespa saya. Tapi jumlah im juga menunjukkan

bagaimana pengalaman, pengetahuan, pengertian dan perhatian saya pada Vespa itu juga

diperlukan. Lagi pula sekarang saya mempunyai Vespa antik yang sehat dan bagus.

Dengan proyek dan penelitian ini saya tahu bagaimana untuk menjaga dan melestarikan

Vespa antik im, jadi ada kemunginan im bisa berjalan terus dan tems dengan performa

yang takkan pernab bisa dilupakan hingga Empat Puluh tahun lagi?

Yang terpenting dalam menyenangi sesuatu dan mencintainya seperti Vespa, kita

hams bisa menjadi satu bagian dari Vespa itujuga.
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KESIMPULAN

Di Jawa tahun ini, saya ada kawan. Yaitu Vespa saya. Kawan ini menjadi alat

dan kunci yang sangat mempengaruhi dalam pembahan gaya hidup saya. Selain

memberi kemerdekaan untuk jalan-jalan, dimana saja dan kapan saja, Vespa itu juga

memberi saya kesempatan unmk dapat pengalaman yang amat sangat luar biasa. Im

menjadi alat untuk bermain, belajar, berkumpul, nongkrong dan mengakrabkan diri

bersama orang Indonesia yang juga senang memakai Vespa.

Masih ada orang yang memakai Vespa dan skuter kecil dan cinta apa itu sendiri

bisa memberi hidupnya. Ada banyak alasan yang mempengaruhi orang memilih

memakai kendaraan unik ini dan orang ini berasal dari bermacam-macam latar belakang.

Kendaraan untuk pergi ke tempat kerja atau kampus, kegemaran dan kesenangan atau

sebagai sumber pendapatan. Ada banyak alasan. Juga ada banyak Vespa yang jalan-

jalan diselumh Indonesia.

Masih ada komunitas dan perkumpulan skuter di tengah kondisi negara Indonesia

yang amburadul. Didalam rangka komunitas, kelompok atau klub anggota dan kawan

bercerita, bercanda dan bertukar pikiran, pengetahun dan pengalaman tentang Vespa.

Ketika anggota kelompok berkumpul dan ngobrol bersama-sama mereka tidak

menghiraukan perbedaan di antara gaya hidup sendiri. Dengan demikian tercipta

hubungan dan persaman yang harmonis. Sumber pengetahuan dan nasihat untuk saling

membagi secara merata dan anggota bisa merasa aman dan nyaman saat berkumpul.

Identitas mereka sama yaitu sebagai anggota kelompok skuter.
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SI GEMBUNG BERK
mosi mudah terhit dalam
kondisi seperti sekarang.
Nab, biar pikiran tetap tc-
nang dan scjuk, suasana

silaturalirni perlu digelar, Abad
silam, Vespamania se-Jabotabek
meraeik acara balalbibalal di Ke-

bun Rinatang Ragnnan, Jakarta
Selatan.

PERSAUDARAAN
Sekitar 300 penunggang mo

tor gembung mcwakili 23 per
kumpulan yang ada di Jabotabek,

tumplek di pelataran jalan Kebun
Rinatang. Kebanyakan dari me
reka seperti tak terpengarub kon
disi ekonomi sekarang. Teriihat
dari keccriaan anggota perkum
pulan dan kcluarganya ketika

mengikuti ancka acara yang
disugubkan.

Selain beramab tamah

scsama anggota, kcluaraga be
sar Vespamania juga menda
pat siraman rohani. Rahasan
ccramah yang disampaikan
oleh Ustadz H. Syafci soal
pentingnya mcnjalin pcrsau-
daraan di antara scsama. Juga
menuntut tingginya kesa-
baran dalam menghadapi
situasi sekarang.

Tak heda jauh, Drh. No-
not Marsono sclaku pena-
sihat, juga mengimbau, "Per
lu digalang persatuan antar-
penggemar Vespa, tentu de
ngan scmangat pcrsauda-
raan."

Akur. © Arf
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^espa Drag (Banyumas)

NAMA ANAKNYA, UESUA

Saking maniaknya
sama si pantat semog alias
Vespa ndog. Atoq Sukono,
skuteris, sengaja menyiapkan
modifikasi khusus untuk

kelahiran anaknya. "Begitu
lahir, bayiku langsung tak
ajak naik Vespa," buka Atok
Sukono.

Nggak langgung, sang
bayi mungil ini diberi nama
tunggangan kesayangan.
"Nama lengkapnya, Vesva

Destananla Mega Pralama.
Panggilan imul, Vava," bangga
sang ayah didampingi istrinya
Yesi Aryanti.

Makin sumringah, dedeng-
kotSatria Vespa Racing Purwo-
kerto ini, langsung merombak
habis lampilan vespanya. "Sim
salabim jreng, si Vespa jadi bi-
kin pangling semua orang." So-
al warna. dipilih kelirpMgra-
dasi petirkuning dan biru. "Biar
anakku nanti macho" urainya.
Urusan catdanairbrush itu, dis-
erahkan Adi Mulyanto peng-
gawang studio berbendera
Potlot.

Tebeng depan, bagian atas-
nya diamputasi sekitar 5 cm.
Biar setang mendapat tempat
yang lega, jadi mudah diken-
dalikan. Lalu, boks kiri-kanan
dipapas 4 cm, bagian belakang
dipotong sedikit agar tampak
sexydan oke.

Tarikan gratis bernuansa

balap. "Motor ini memang
kudu sporty. La wong, buat
balapan drag kok," bangga
si empunya.

Lanlaran spesial untuk
ngedrag, makanya mesin
harus oke. Garapan mesin-
nya oleh mekanik SVR Bang
Mame di Purwokerto. Blok

silinder pakai punya PX
yang dikorek Mkompetisi.
Silinder kopnya, ngebajak
Vespa eksklusive 2. Giliran
RX-King jadi donor piston,
sekalian ringnya. Karburator
(Wreamet hampir 2 mm.

Gas buang, diberi knal
pot racing lokal produksi
Purbalingga. Setangnya pe-
san khusus di Tegal. "Soal-
nya Tegal memang terkenal
dengan home induslrinya,
makanya waktu aku pesan,
enteng saja dilayani. "Urusan
tarik ulur kabel gas, diper-
cayakan produk Magura.

Lucunya waktu semua-
nya beres, nih motor malah
dimasukin kamar lalu

dikeIonin bareng Vava.
Waiah sampeyan sayang
Vespa opo anak Iho, Mas?
"#/OTsaja,kanlagi nggak
/70eflte0l"sahutAtokseriiJs.

ATOQ SUKONO PU-
TRA, Jl. Raya 165,
Sumpjuh, Banyumas,

53195.
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MENGAPA VESPA
MESINNYA DI SAMPING?

crtanyaan itu mungkin
terdengar konyol di cell-
nga Anda Tapi coba ta
ilyakan pada sejumlah

pcmilik Vespa. Bisa jadi hanya
I dari seribu yang bisa menia-
wabnya. Tak pcrcaya? Buktikan
saja sendiri.

SIMBOL KEBANGKITAN
Sungguh. Pertanyaan ini tak

mengada-ada. OTOMOTIF sem
pat bikin survey kecH-kecilan

Bodi rluluan. Mesin
"ikanrjan

tcrhadapsejumlah pemakai
Vespa untuk membuktikan-
nya Jawaban yangdilontar-
kansungguh di luardugaan.
Dari gclcngan kcpala, nye-
nxir kuda, sampai jawaban
seperti, "Uriah dari sononya
begitu!" Wall...

Maaf, identitas narasum-
ber terpnksa dirahasiakan
lantaran bisa mempenga
ruhi kri.-dibilit.is Soalnya
yang ditanya bukan orang
semharangan. Tapi umum-
nya penggemar, bahkan pe-
bengkel yang cukup punya
nama. Via. kok bisa?

Padahal, iawabannya se-
derhana. Tapi untuk itu ha
rus mcrujuk ke sejarah la-
himya Vespa ke dunia. Ko-
nnn, Vespa yang dalam ba
hasa Italia bermakna Kuni-
hang itu adalah simbol ke-
bangkitan negara Eropa setelah
hancur lebur akibat pecahnya
Perang Dunia II. Perekonomian
Italia hancur dan tak memung-
kinkan untuk melakukan
pembangunan sektor otomotif.
Padahal, masyarakat membu-
tuhkan alat transportasi untuk

Marie Van Doren. Artis tempo
tioeloe mewakili image vespa

menjalankon roda perekonomian,
Dalam kondisi seperti itu,

Enrico Piaggio muncul dengan
gagasan briliannya. la mening-
galkan bisnis aeronautika yang
digeluti sebelumnya untuk
menjawab tantanganitu. Untuk
itu ia menggandeng Corradino

OTOMOTIF * N0.29/X SEHIH, 27KOVEMBER 2000 ^V

D'Ascanio, perancang yang
bekerja pada keluarga Piaggio
sejak 1934 dan bertanggung ja-
wab atas proyek pembuatan he
likopter modern pertama.

D'Ascanio pun dipcrcaya
menggarap desain kendaraan
yang akan dibuat. Idenya, model
kudu sederhana, kuat, ekonomis
tapi nyaman dan anggun. Selain
itu gampang dikendarai, bisa di
pakai kaum wanita, tidak me
ngotori pakaian pengendara dan
bisa mengangkut barang. Urusan
mesin belakangan.

Berangkat dari pemikiran itu
D'Ascanio mewujudkan frame
yang diimpikan Piaggio. Karena
D'Ascanio adalah engineer ae
ronautika, desainnya pun dill-
hand bentuk helikopter. Hal ini
bisa dilihat dari sistem perpin-
dahan gigi yang dilctakkan digrip

setang [handlcbai gear clwnge).
Atau desain garpu depan miiip
roda pendarat pesawat yang
memudahkan penggantian ban

Setelah urusan bodi matang,
baru dipikirkan untuk mclctak-
kan mesin di dekat roda bela
kang sebelah kanan. Vespa gene
rasi pertama ini berkapasitas 98
cc dengan tcnaga 3,5 dk pada
4.500 rpm. Hanya dibuat 15 unit.
baru akhir 1949 diproduksi
35.000 unit dan menjadi
1.000.000 pada sepuluh tahun
brikutnya. Pada pertengahan Mi
an si Kumbang sudah diproduksi
di Jerman, Inggris, Prancis, Bel-
gia, Spanyol dan Italia. Beberapa
tahun kemudian menyusul India
dan Indonesia. Begitu ceriianv.i

Jadi sudah tau kan, kenapa
Vespa mesinnya di samping?
• eA
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Yang Lagi "Ngetren", Vespa-Vespa Antik
VESPA lansiran tahun 1961.

akhir-akhir ini .sering meng-
undang perhatian. karena

tampil beda. Ini pula yang di-
lakukan Dwi Mulyono, yang me-
nyulap vespa antiknya menjadi
kelihatan nyentrik. Keanehan itu
antara lain dilakukan dengan
teknik pengecatan air brush ber-
warna biru laut dipadu dengan
gambar tokoh animasi (kartun)
Sylvester dan Tvveetv di burita'n
dan Tasmania di sayap depan.

Keimikan lainnva, knalpot asli
diganti dengan model racing
buatan sendiri yang "'menjorok"
sampai ke belakang, ditambah
lampu depan ditambahi pet. Mu-
li, begitu panggilan akrabnya.
mempertegas rombakan vespa
usurnya menjadi terasa "galak".

Secara keseluruhan, bodi dan
casis Vespa tidak mengalami pe-
rombakan. Karena itu. agar tidak
dianggap motor tua, pemilik Sal-
za Studio Musik di Jalan PG Ma-

dukismo Yogyakarta ini meng-
ubah penampilan. Cat biru laut
dipilih merek Sikken. Motif ani
masi diterapkan pada sayap de
pan dan buritan.

Meski demikian, ter-
nyata tidak semua kom-
ponen yang terpasang
asli. Ini terasa pada
perubahan sepatu rem
roda depan dan bela
kang standar bemkur-
an delapan inci. Tanpa

mengubah dudukan masing-
masing, sepatu rem clicopot dan
ditukar milik Vespa Super 1976.
Hasilnya, rem lebih pakem clan
andal. apalagi Muli rela melepas
semua jok asli depan dan be
lakang, dan menggantinya de
ngan jok Honda C-70. Untuk itu,
dibuat dudukan baru di ujung
tangki bensin untuk mencan-
tolkan jok. Sayang, hal ini me
nyebabkan kenyamanan pe-
ngendaraan berkurang, karena
tidak ada lagi ayunan pegas
seperti pada jok Vespa asli.

Dipermak habis

Meski si pinggul bahenol ini
teriihat orisinal. tetapi jangan
coba-coba mengajaknya balap-
an. Soalnya, tunggangan milik
pemusik ini "dipersenjatai" me
sin yang dipermak habis. Kepala
silinder dicomot

dari Vespa PX.
Agar kompre-
sinva me-

ningkat, kepala silinder (cylin
der head) dipampas sekitar 0,5
mm. Blok silinder juga diper-
cayakan pada Vespa PX. Lantas
lubang masuk bahan bakar {in
take port) di blok silinder diper-
besar dua milimeter. agar cam-
puran bensin dan udara bisa le
bih cepat. Lalu, lubang-lubang
itu diperhalus.

Untuk mengimbangi korekan
itu, dicangkokkan piston RX-
King lengkap dengan ring pis-
tonnya. Tidak ketinggalan, kruk
as .(crankshaft) dibalans ulang,
dan didukung karburator 24 mm
milik PX dan gas spontan ber-
label Domino.

Langkah selanjutnya,
giliran magnet
pengapian
yang dibenahi.
Magnet asli

diganti milik PX. "Soalnya,
mampu menghasilkan pengapi
an yang lebih besar,"' kata Muli.

Percikan api pun berasal dari
kepala busi produk Splitfire.
Kabel diadopsi dari buatan
Hurricane. Dengan demikian,
pengapian sudah sesuai dengan
aliran bahan bakar.

Untuk meneruskan tenaga ke
roda, Muli tetap mengandalkan
girboks standar yang mem
punyai tiga tingkatan percepat-
an. Alasannya, standardnya su
dah cukup panjang. Meski de
mikian, perbandingan gigi di-

ubah menjadi 23:36,
0 agar bisa dicapai rop

speed yang lebih
bagus.
Dari kotak-katik ini, jadi-

lah Vespa modivikasi. Selain
tarikannya di trek lurus mam
pu mencapai kecepatan 150
km/jam, aksesori yang dipa
kai pun terasa oke. Spion
yang kecil buatan sendiri

dari barang limbah, dan
pelat nomor dibuat

setengah lingkaran,
menambah ke-

indahan Vespa
antik ini.

(Amien Nugro-
ho, peminat oto

motif)
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KagaklupakandenganWiwid
WijiSiswoBlyu(MOTORPlusedisi076
dan083)?HasilnyagnresanRaslaflan
gambaikarlunAsterixdiVespaSupei
tahun1964dan1979

SoWlas.VespaSupei64Wiwid
teriihatsederhanaWamanyapulihdan
cokelaldaricatmerekDanaglosjenis
klasikTelapi,kalotlipelololinkepala
hlsabergeleng-geleng

BermodalrapidoSnowman.Wiwid
membualgraftsdiVespanyareknik
beginisebagaieksperimenHabisan,
sayapnggakpuasdengancarayang
dulu,"ungkapWiwidlajangyang
berusia29latum.

BahankebelannyaWiwidmeng
gunakangrafiskaryasenimanbesar
abadke-15dariJerman,AlbrechtDOrei
Do/bermodalkanbukupinjamandari
Widoyoko.JudulnyaWorldmDOrer,

-Anakbelajars»tlannrtiqnrlasetan

iWiwidWijiSlswoBayu.Karyaeksperimen

1471-1528byFrancisRussel{1980.
Time-LifeInternational).Widoyoko

Snaiklamalliba

jugayangmemhanluproses

pembuatangralis.
"Temanya

menarik."kaqum
Wiwidsekarang
jadijuragandi
Studio56.,11

Ming(jiran,
Yogyakarla.

Telapi,Wiwid
gabungkandua
graliskaiya
Alhrorhl.Ini

RWn5KENflKERINGRT!

CaramembuatgralisdiVespaSuper'64WiwidWijiSiswoBayuteilntung
gampang-gampangsusah.SebaSletelillafrr^il^stoaran.

"Kalaundakbegitu.h:isifnyi|iaberdarahBima,Nusa:
TenggaraBaratini.

Caranyajugabisadibilangkuduliali-Iisli.Jangansampaiksnakeringat.Kalau
kena,beleberdshlukisan.Malali,bisajugaterhapus.Makinya,tariganyang
dipakakmelukishamsdibalul.Biarkeringat'enggalcriie.':e:i;':.

Bagianyangsudahkelar,segeradeh.dfpern.is.''BiarWafliahilamdarirapido
bertahan,"terangWiwid.

KenKenikutbicara,Katanya,"PastisiWiwidbenar-benartahutakaranpemis.
Kalaukekentalanataukeenceransedikilaja,lukisanhasilnyapastihancur."

berdasarkanlemalukisannya

Temanyasamayasayagabungkan,"
imbuhnya.

TeknikyangriigunakanWiwid
dikomenlariYusepthiaaliasKen
Ken.Alrbrusherdanlaloisasal

Bandunginihilang."Carakayakgilu
termasuklangka.Sayapemahnyoba
lapigagalterus."kagumKenKen
langsungdarimarkasnya.studio
Talo.it.Wangsaredja,No20.
Bandung

MenurulKenKen.teknikdengan

rapidolebihsulildaripadaairbrush.
Misalnya,rapidorenlandengan
kelembaban.Kalauenggaklangsung
dipernis,warnarapidolangsung
redupHamsmemperlimbangkan
talarahaya.

"Kalaupencahayaandipikirkan
eleknyadarijaraktertentugambar
MihatanindahTapi.pasdidekelin
gambargaris-gartsturnslebih
menonjol."jnlasKenKen

Pakairapidodetailbeiupagaiis

•DewiNemesisliitiinkeBtimi

alaulitikbisaoptimaldibandingkan
airbrush.Namungradasiwarnadapat
riinuinculkandenganairbrush
dibandingmenggunakanrapido
Kalausoaldayalahansih.kayaknya

samaajatub"liilupKen-Kenyangtak
lupamengucapsalulsamaWiwid
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Kontes Vespa

SKUTER MENJALIN PERSATUAN
KISS (Kemang

Independent Scooter
Solidarity), bikin acara
untuk memperingali
Sumpah Pemuda, 28
Oktober. Kali ini, mereka
menggelar kontes Vespa di
Graha Pemuda Senayan
(Minggu. 29 Oktober
2000).

"Momennya memang

pas, menyambul 'pesla'
pemuda, sekalian menjalin
persahabalan antara

Ajanq ktinipul sektiteris

skuleris," hilang Dewi Farina
Syalha. ketua panitia.

Narman S. skuteris dari
FAST (Fans Antique Scooler
Team), Bandung, ikut
mendukung komentar Dewi.
"Acara seperti ini sip. di tengah
kondisi negara yang amburadul.

Ya, supaya pemuda makin
kompak," komentar pria yang
konvoi haieng brosnya dari
Bandung ini.

Makin ramai, nggak mm
barudakBandung yang datang.
Tuh, ada berbagai klub Vespa
se-Jabotehek dan Jawa Barat

lainnya, semisal VBB (Vespa
Budak Banten), JVC (Jakarta
Vespa Club), SMC (Scooter
Mini Club) dan bejibun para
solo rider. "Total yang
mengikuti, lebih dari 200
peserla," papar Sonny
Prihariyanlo. pimpinan lomba.

Itfliii *-4awcr4

a

Hukuman lerkecil sehagai pemenang

Acara. lerdiri dari rally
dalam kola, kontes Vespa
dengan 7 kategori dan lomba
slalom. "Pemenang rally, dinilai
dari nilai hukuman terendah.
Sedangkan untuk slalom ya....
cepat-cepalan waktu melewati
rintangan," sebut Sonny

Makin meriah, nongolMe
Jean Charles Prevost. Dor ini,
warga negara Prancis yang
suka banget dengan Vespa.
"Salut. Sangat krealil. Dari
airbrush sampai modil bentuk

yang radikal," papar pria yang
bekerja di Plaza Kuningan,
Jakarta Selatan ini.

Khusus buat lomba,
Sonny menekankan
objeklivilaspenilaian. "Untuk
menjaminnya, anggota KISS
tidak boleh menjadi peserta,"
tutup pria kulilang alias
kurus tinggi langsing ini.

Wah, sayang dong....
Mestinya, biar aza ikut, tapi
jurinya dari luar, seluju nggak
brol • Hend



Vespa Super 19Rf)

PANJANG mi NiKMAT

f+ Udtu sure di pantai Kuta
•». Bali, terjadi perenkapan
y sera antara dua orang sa-

9* hnbat. Diselingi stiara
omhak clan anginlaut,samar-simar
terdengar perenkapan di antara
mereka Minn nbrclan tcrnvnta
bcrkisar tentangdefinisiukuran dan
penganihnya Kagi mereka.

"Kamti setuju anggapan size
iloesn'i mailer," tanya pria yang

hemama Budi Bcndnt. "Salah,
ukuran im, sangat bcrpengaruh.
Terutama hagi kepuasan batin,"
icrang si lawan bienra yang ber-
nama Azis ini. "Kalau begitu to-
longhunt panjangmilik saya yang
paling herhnrga ini," rengck Budi.

WHEEL BASE MELAR
Sambil bcrdiri, budi lain me-

rngob eclananya. "Kalau bisa

waktu pengerjaan, jangan lama-
lama," kata pria herkulit hitam
ini seraya membcri-kan kunci
Vespa Super kesayangannya.

Apa selienamya yang mereka
lakukan terliadap motor semnk
ini? "Kami ingin memluiatnya
jadi Vespa limousine," terang
A^is yang sehari-hari buka beng
kel knalpot mobil. Sesuai ciri
khas limn, sasis motor harus di

DIJEJALI PISTON YAMAHA RX-KING

15
odi melar ten
tu diikuti per-
tambahan bo-
bot. Agar lari

nggak mejen (ba-
ca:pelard, dapur pacu
turut dibenahi. Blok
yang dipakai masih
standar milik Super
148 cc. Hanya piston
pahrik bcrukunm 57,8x57
mm tak dipakai lagi.

Gantinya dilolosi
piston Yamaha RX-
King. Diameter piston
King 57,9 mm, berarti Andal mengantar Sentul-Bali PP.

tak perlu oversize ter-
lalu banyak. "Malah '
hila silinder sudah
longgar bisa langsung
pasang," terang Budi.
Lubang suing piston
atas Vespa dipcrbesar.
Maksudnya agar muat
pin piston beserta
laher piston King.Dua
lubang transfer di
haluskan agar cam-
puran bensin-oli sam-
ping lancar.

Tapi mesinnya
kotnr. bit, • Bil
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buat melai.
Padahal niat

awalnya, Budi dan
A.-is ingin mem.1-

ilukan sasis yang
panjang dengan bodi
lehai. Tcrnyata sa
ngat riskan mengen-
darai Vespa panjang
;'/i/s hentuk badan
lebar. Kendala uta
ma, pcngcndalian
dan kestahilan mo
tor. "Kalau di mo
bil, wide body tidak
masalah," ujar me
reka.

Tahap pertama,
bodi sekaligus sasis
tengah dipotong dua
bagian. Titik potong-
nya, pas di antara sa
yap depan dengan
bodi belakang. Sete
lah terpisah, dek ba-
wah disamhung pe-
lat Aiser. Tehalnya
sekitar 2,5 mm.

Cara menyambungnyn takada yang disamhung jadi satu.
yang istimewa. "Tetap pakai Tangki bensin dipakai Yamaha
sistem lasseperti mengelas knal- DT vcrsi lawas. Karena letaknva

Motif nirbrush-nyn pelnt nomor tirunn

poi mobil," tamhah Azis. Namun
pengerjaannya mesti ekstra hati-
hati. Misalnya dengan melakukan
beberapa kali pcngelasan.

l'iik ini mampu mengubab
jarak antara roda depan -belakang
menjadi 2,8 meter. Peranti lain
nva, seperti kabel gas, kabel
pcrsneling dan rem belakang,
turut menyesuaikan. Untuk ka
bel gas, dipakai tiga kabel gas

di depan, diakali slang bensin
yang lebih panjang..

Buat tes kekuatan bodi, Azis,
Budi beserta teman di Nusant.ua
Skuter Club (NSC1 melakukan
perjalanan daiat dari Bali ke Sen
tul. "Hasilnya aman saja," so
rak mereka kegirangan. Malah,
Vespa bcrumur 20 tahun ini bisa
dimuati 5 orang dewasa.

Awas ambruk • Hi'

TETESAN AIR

Tetesan air yang keluar ketika mesin baru bekerja di pagi
hari morupakan hal wajar. Air tersebut berasal dari proses
pengembunan dalam knalpot.

ISI OLI SAMPING
Biosakan mengisi oli samping motor 2-tak. Jangan mencampur

oli langsung dalam tangki jika motor hanya untuk sehari hari.
Sering kali takaran tidak tepal. Akibatnya kerak bakal menumpuk
di ruang bakar dan mengurangi performa lunggangan.


