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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Vespa adalah sebuah kendaraan antik yang di rakit di Italy oleh Rinaldo 

Piaggio pada tahun 1884 dengan mempunyai konsep sepeda motor berkerangka 

besi dengan lekuk membulat bagai terowong, bagian staternya dirancang dengan 

menggunakan komponen bom dan rodanya diambil dari roda pesawat tempur. 

Pada tahun 1945, akhirnya motor pabrikan Italy ini mulai di pasarkan, dan 

dilanjuti oleh anak Rinaldo piagio yaitu Enrico Piaggio. 

Vespa sendiri sudah mulai berkembang dari tahun ke tahun, perusahaan 

resmi vespa, Piaggio pun melakukan banyak renovasi untuk memanjakan para 

pecintanya diseluruh penjuru dunia, tidak lupa juga untuk pecinta vespa di 

Indonesia. Sudah banyak varian vespa baru yang muncul di era modern ini, 

tentunya tetap mengedepankan desain yang elegan dan berbeda dari motor motor 

lainnya. 

Sehubungan dengan berkembangnya era Informasi dan berkembangnya 

juga varian-varian vespa yang baru dan modern, sangat disayangkan dalam negeri 

kita sendiri ini belum ada portal web profesional yang membahas semua tentang 

vespa. Rata rata yang tersebar hanya web blog pribadi para pengguna vespa di 

Indonesia, yang jarang sekali update tentang dunia vespa. 

Hingga saat ini motor antik ini yang biasa disebut scooter menjadi 

primadona para pecinta kendaraan antik. Di Indonesia sendiri komunitas dan club 
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vespa tersebar luas, dari beberapa pecinta motor antik ini mereka masih banyak 

mencari jenis dan type yang mempunyai arti sejarah pada jamanya. 

Mereka harus mencari informasi dan merogoh kocek lumayan dalam demi 

mencari vespa yang mereka inginkan. Di Sagaranten sendiri komunitas scooter 

antik ini cukup banyak kita jumpai, mereka selalu berkumpul malam minggu 

hanya sekedar silaturahmi dan sharing terkadang mereka melakukan rolling 

thunder untuk menikmati malam di Sagaranten dan sekitarnya.  

“Di RISS (Riungan Independent Scooterist Sagaranten) saya dikenalkan 

sebuah solidaritas dan kekeluargaan, saya sudah lama menyukai kendaraan 

ini,  (wawancara: Ovay, Sabtu 09 juli 2016)” ujar Ovay salah satu anggota 

komunitas vespa Sagaranten.1 

 

Mereka menunjukkan bahwa di vespa kita semua saudara. Mereka ingin 

menunjukkan bahwa pandangan negative kepada vespa berkurang bahkan hilang. 

Dengan melakukkan beberapa acara sosial seperti, baksos, santunan anak yatim 

dan buka bersama (saat Bulan Ramadhan). Mereka harap dan yakin dengan 

adanya acara-acara sosial ini masyarakat dapat menerima dan tak pandang sebelah 

mata. 

Bila kita amati kota-kota di Indonesia, lebih-lebih kota besar seperti 

Bandung, Jakarta, Surabaya dan lainnya, fenomena seperti di atas telah menjadi 

gaya hidup individu dalam kehidupan sosialnya. Orang-orang membeli barang 

bukan atas dasar kebutuhan namun lebih karena untuk mendongkrak status 

sosialnya, karena citra dan kesenangan belaka. Fenomena tersebut muncul dari 

fashion dan style transportasi pada komunitas vespa. Berbeda dari komunitas 

                                                           
1 Ovay (Anggota komunitas vespa RISS “Riungan Independent Scooterist Sagaranten”). 

Hasil wawancara: Sukabumi, 09 Juli 2016. 
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motor lain yang suka menunjukkan akan kemewahannya, namun pada komunitas 

vespa sebagian besar anak vespa lebih menunjukkan kegembelan motornya. 

Kemunculan komunitas vespa khususnya pada lingkup Kota Sukabumi tak 

terlebih di Sagaranten itu sendiri, dilatar belakangi oleh kebosanan mode era 

kontemporer sekarang yang didominasi oleh fashion dan style transportasi kelas 

atas, dan komunitas vespa ternyata menjadikan gaya alternatif mereka menjadi 

gaya tanding (counter style) terhadap budaya mainstream yang begitu 

materialistis. 

Musik Reggae, baju kusut, penampilan apa adanya, pemandangan yang 

kerap kita lihat dari keseharian anak-anak vespa, atau lebih akrab dengan sebutan 

scooterist. Vespa yang dianggap motor tua produk negeri Italy itu malah kerap di 

cari oleh sebagian pecinta motor tua ini, bahkan sampai rela mengeluarkan biaya 

yang tidak sedikit jika ada vespa yang memiliki nilai atau berumur tua. 

Komunitas vespa bukan monopoli suatu kaum. Tua, muda, pejabat, 

penganggur, kaya, miskin semua ada di dalamnya. Mereka memiliki jiwa yang 

bebas, mereka memiliki jiwa kekerabatan yang tinggi, mereka memiliki jiwa yang 

merdeka, tak jarang komunitas ini menggelar event untuk saling berbagi. 

Menariknya secara personal, sebagian dari anak-anak vespa ternyata lahir 

dari keluarga yang punya status sosial tinggi, tapi ironisnya mereka terlihat seperti 

anak jalanan yang tidak terurus, berpenampilan apa-adanya. Disatu sisi mereka 

memiliki nilai solidaritas yang tinggi, mereka bukan tidak memikirkan masa 

depan seperti yang di pikirkan masyarakat luas pada umumnya. 
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Rasa solidaritas tersebut muncul dari setiap individu masing-masing 

walaupun tidak semau terikat dalam satu klub atau komunitas yang sama. Semua 

bentuk solidaritas komunitas vespa maupun nonkomunitas tersebut di latar 

belakangi beberapa faktor baik intern yaitu rasa senang dan cinta pengguna vespa 

itu sendiri ataupun faktor ekstern yaitu dari tingkat kesadaran para pengguna 

bahwa manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Para pengguna vespa 

baik yang tergabung dalam komunitas ataupun nonkomunitas memiliki rasa 

solidaritas yang tinggi. Hal ini terbukti dengan seringnya mereka menolong 

sesama pengguna vespa di jalan, seringnya mereka berkumpul, menolong sesama 

pengguna vespa yang mendapat musibah meskipun belum mengenalnya, sikap 

mereka saat menyapa pengguna vespa lain. 

Kekeluargaan didalam komunitas vespa tidak perlu diragukan lagi. Hal ini 

tak hanya berlaku disatu club saja. Namun dimanapun mereka berada dan 

berpapasan dengan club lainnya, dengan cepatnya mereka dapat berbaur. 

Melupakan perbedaan yang ada satu sama lain yang ada hanyalah persamaan 

nasib sebagai pengendara vespa. Bicara soal kebersamaan, boleh dikatakan 

kebersamaan mereka cukup kuat. Namun apa yang menyebabkan ikatan antar 

mereka begitu kuat, kekuatan tersebut lebih karena homogenitas. Dengan begitu 

lebih mudah mengekspresikan diri. 

Persaudaraan yang erat, ketika para pencinta vespa mengadakan event atau 

Acara acara, seperti biasanya para pencinta vespa yang berada dari dalam maupun 

dari luar pelosok yang mengetahui akan acara tersebut akan mendatangi, 

meskipun mereka yang datang tak menngenal setiap individu akan tetapi mereka 
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terikat oleh sebuah persaudaraan yang erat, motto mereka ialah ''we are brother'', 

“kita adalah keluarga“ sehingga mereka saling tegur sapa meskipun tak saling 

mengenal. 

Pada komunitas vespa semuanya saudara begitupun dengan motornya 

karna berasal dari suatu pabrikan yang sama maka mereka menganggap jika ada 

anggota club dari kota lain yang mengalami kesusahan dijalan wajib dibantu 

karna kita semua bersaudara. Maka dari itu mereka akan menjamu saudara mereka 

dengan baik, mereka akan menyiapkan makanan, tempat menginap dan lain hal 

kebutuhan saudaranya. Tamu-tamu itu sering kali tidak hanya menginap satu-dua 

hari, tetapi ada juga yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang 

menetap hingga satu tahun. Dari sini, persaudaraan antar komunitas vespa 

terbentuk dan berkembang luas, maka wajar saja jika solidaritas anak-anak 

komunitas vespa sangat kuat. 

Kebersamaan dan interaksi yang baik diantara vespa membuat terjalinnya 

hubungan baik diantara satu sama lain. Tanpa harus diminta bahkan dipaksa 

komunitas vespa maupun pencinta vespa telah terbiasa dengan solidaritas. Rasa 

solidaritas tersebut telah muncul dari setiap individu masing-masing, walaupun 

tidak semua terikat kedalam satu komunitas yang sama. 

Semua bentuk solidaritas komunitas vespa maupun nonkomunitas di 

Sagaranten tersebut di latar belakangi beberapa faktor baik intern yaitu rasa 

senang dan cinta pengguna vespa terhadap vespa itu sendiri. Ataupun faktor 

ekstern yaitu adanya slogan-slogan dan motto dari pengguna vespa yang 

memotivasi rasa persaudaraan di antara mereka. 
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Semua bentuk solidaritas komunitas vespa maupun nonkomunitas di 

Sagaranten tersebut di latar belakangi beberapa faktor baik intern maupun ekstern. 

Faktor intern yaitu rasa senang dan cinta pengguna vespa terhadap vespa itu 

sendiri. Perasaan senang dan cinta pengguna vespa terhadap vespanya dapat 

terlihat pada cara mereka merawat vespanya. Meskipun sudah berumur puluhan 

tahun, namun vespa tetap dijaga dan dirawat. Banyak diantara mereka yang 

memodifikasi vespa mereka menjadi lebih bagus dan indah. Ada pula yang 

memodifikasi vespa mereka menjadi vespa gembel dengan di modif panjang dan 

diberi aksessoris seperti barang rongsokan, tempat duduk di samping, diberi 

hiasan pohon kering, dan sebagainya sehingga membuat vespa tersebut terlihat 

kumuh dan kotor (terkesan “gembel”). 

Kecintaan mereka terhadap vespa juga ditunjukan dengan menggunakan 

vespa kemana pun ia pergi walaupun sering bermasalah di jalan dan 

menghabiskan banyak biaya untuk merawatnya, mereka masih saja menggunakan 

vespa tersebut. Mereka terlihat bangga memiliki vespa sehingga muncul 

semboyan unik “jangan ngaku kaya kalau belum punya vespa”. Disisi lain, faktor 

intern yang melatar belakangi rasa solidaritas diantara sesama pengguna vespa 

adalah kesadaran mereka sebagai makhluk sosial, komunitas vespa mengakui 

keberadaannya sebagai mahkluk yang terlahir hidup dengan bantuan orang lain 

dan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. oleh karena itu mereka 

menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan tolong menolong khususnya 

diantara sesama pengguna vespa. Dalam hal ini, rasa solidaritas antara pengguna 

vespa semakin terpupuk dengan adanya kesamaan dalam mengendarai vespa. 
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Mereka sama-sama mengetahui bagaimana suka dukanya memiliki vespa 

sehingga jika melihat pengguna vespa lain yang mengalami kesulitan maka 

mereka secara spontan akan terpanggil untuk menolongnya. 

Adapun faktor ekstern yaitu adanya slogan-slogan dan motto dari 

pengguna vespa yang memotivasi rasa persaudaraan di antara mereka. Motto dan 

slogan tersebut antara lain: Adanya slogan “semua vespa itu bersaudara”. 

Maksudnya semua pengguna vespa dimana pun berada adalah saudara, entah 

berasal dari keluarga kaya atau miskin, berasal dari daerah mana pun dari sabang 

sampai merauke, tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, warna kulit, 

penampilan, pendidikan, bahasa, ras, suku, dan sebagainya, asalkan memiliki 

vespa maka dianggap sebagai saudara. Dengan dianggap sebagai saudara, 

sehingga jika saudara mengalami kesulitan, maka yang lainya akan membantu. 

Dengan berlandaskan itulah semua pengguna vespa merasa aman menggunakan 

vespanya yang sudah tua kemana pun pergi. Berikut bukti adanya rasa solidaritas 

dalam komunitas vespa, surat tersebut menunjukan tingginya rasa solidaritas. 

Mereka memiliki sebuah motto yaitu “nanem” maksudnya mereka percaya 

bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan sekarang akan dibalas dikemudian 

hari. Oleh karena itu, dimana pun mereka berada, mereka selalu menerapkan 

prinsip tersebut. Mereka juga percaya bahwa jika mereka menolong orang lain, 

maka suatu saat nanti mereka pasti akan ditolong juga ketika mendapatkan 

kesulitan. 

Salah satu narasumber yang bernama Eko menceritakan bahwa ia pernah 

menolong pengguna vespa asal Kota Bandung di jalan saat vespanya mogok. Ia 
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tidak mengenal orang itu sebelumnya, namun ia tetap menolong hingga vespanya 

dapat digunakan kembali. Ujar Eko ketika melakukan touring: 

“Saya melakukan touring ke Kota Bandung, dia bertemu dengan orang 

yang pernah ditolongnya dulu dan membantu Eko memberi tempat untuk 

menginap dan dijamu selama berada di Kota Bandung, (wawancara: Eko, 

Minggu 10 July 2016)”.2 

 

Jargon “Satu jalan satu tujuan satu kata bersatu tanpa ada perbedaan” 

semua pengguna vespa di manapun berada adalah sama, sehingga diantara sesama 

pengguna vespa baik dari aliran gembel, klasik, dan lain sebagainya akan 

diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut terlihat ketika suatu 

komunitas mengadakan hajatan, semua pengguna vespa di seluruh Indonesia 

diundang tanpa ada kecuali. Pada saat berangkat ke tempat hajatan pun mereka 

bersama-sama, tidak memilih-milih teman. Dalam perjalanan, mereka tidak segan 

untuk berbagi makanan, minuman, oli, dan keperluan lain yang bisa digunakan 

bersama. Saat mereka melakukan perjalanan (touring), mereka memiliki satu 

jalan, satu tujuan, satu kata, dan mereka pun bersatu tanpa ada perbedaan dan 

diskriminasi di dalamnya. 

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang 

Interaksi Sosial dan Solidaritas Sosial antar anggota komunitas vespa RISS 

(Riungan Independent Scooterist Sagaranten). Penelitian ini penulis angkat 

dengan judul: Pola Interaksi Sosial Anggota Komunitas Vespa RISS (Riungan 

Independent Scooterist Sagaranten) Dalam Membangun Solidaritas Sosial (Studi 

                                                           

2
 Eko (Anggota komunitas vespa RISS “Riungan Independent Scooterist Sagaranten”). Hasil 

wawancara: Sukabumi, 10 Juli 2016. 
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kasus di Desa Sagaranten Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Jawa 

Barat). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah menyangkut pola interaksi sosial 

anggota komunitas vespa RISS dalam membangun solidaritas sosial. Maka yang 

menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1.2.1 Solidaritas Anggota Komunitas Dalam Membangun Komunitas 

Vespa RISS (Riungan Independent Scooterist Sagaranten) 

1.2.2 Pola interaksi sosial anggota komunitas vespa dalam membangun 

solidaritas sosial. 

1.2.3 Seberapa tinggi solidaritas sosial yang terbentuk dalam komunitas 

vespa RISS. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya dapat 

disusun sebagai berikut:  

1.3.1 Bagaimana solidaritas anggota komunitas dalam membangun 

komunitas vespa RISS (Riungan Independent Scooterist 

sagaranten)? 

1.3.2 Bagaimana pola interaksi sosial antara anggota komunitas vespa 

RISS (Riungan Independent Scooterist Sagaranten) dalam 

membangun solidaritas sosial? 
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1.3.3 Bagaimana solidaritas sosial dalam komunitas vespa RISS 

(Riungan Independent Scooterist Sagaranten)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana solidaritas anggota dalam 

membangun komunitas vespa RISS (Riungan Independent 

Scooterist Sagaranten) 

1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana pola interaksi sosial diantara anggota 

komunitas vespa RISS (Riungan Independent Scooterist 

Sagaranten). 

1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana solidaritas sosial yang terbentuk 

dalam komunitas vespa RISS (Riungan Independent Scooterist 

Sagaranten).  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis ilmiah hasil penellitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan sosial. Khususnya mengenai 

solideritas sosial yang ada di komunitas vespa RISS (Riungan Independent 

Scooterist Sagaranten) Desa Sagaranten Kecamatan Sagaranten Kabupaten 

Sukabumi. 
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1.5.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan masukan 

bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah tetang pola interaksi sosial 

diantara anggota komunitas vespa dalam membangun solideritas sosial Desa 

Sagaranten Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini di susun berasarkan teori-teori interaksi sosial, dan 

solideritas sosial. Dalam teori interaksi sosial yang di jelaskan oleh George 

Simmel interaksi sosial adalah satu proses sosial yang melibatkan dua atau lebih 

individu atau kelompok. Interaksi sosial melibatkan tindakan saling merepons 

perilaku seorang individu terhadap individu lain, dan selanjutnya, saling 

mempengaruhi satu sama lain.3 

Pola interaksi sosial merupakan proses komunikasi dalam menyampaikan 

sebuah pesan dari anggota satu kepada anggota lain didalam suatu kelompok. 

komunitas vespa RISS melakukan suatu pola interaksi sosial untuk 

mempertahankan solidaritas sosial kelompoknya, karena dengan menjalin suatu 

hubungan yang baik dan solid diperlukan komunikasi yang efektif sebagai salah 

satu upaya untuk mempertahankan kelompoknya. 

Komunitas vespa RISS melakukan suatu interaksi sosial untuk 

mempertahankan solidaritas kelompoknya, karena dengan menjalin suatu 

hubungan yang baik dan solid diperlukan interaksi sosial yang efektif agar 

                                                           
3 M. Taufiq Rahman, Ph.d, Glosari Teori Sosial, (Bandung: IBNU SINA PRESS, 2011), 

hlm.35. 
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komunitas vespa RISS ini bisa tetap eksis dan bisa memperkuat hubungan 

solidaritas mereka. 

Selajutnya teori interaksionisme simbolik yang di jelaskan oleh George 

Herbert Mead Dari kata interaksionisme sudah nampak bahwa sasaran pendekatan 

ini ialah interaksi sosial, kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol 

dalam interaksi, dan teori solidaritas sosial Emile Durkheim menurutnya, 

solidaritas  dalam  berbagai  lapisan  masyarakat  bekerja  seperti  "perekat  

sosial",  dalam  hal  ini dapat berupa, nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang 

dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kolektif. 4 Relevansi teori 

ini misalnya komunitas vespa mengadakan hajatan, semua pengguna vespa di 

seluruh Indonesia diundang tanpa ada kecuali. Pada saat berangkat ke tempat 

hajatan pun mereka bersama-sama, tidak memilih-milih teman. Dalam perjalanan, 

mereka tidak segan untuk berbagi makanan, minuman, oli, dan keperluan lain 

yang bisa digunakan bersama. Saat mereka melakukan perjalanan (touring), 

mereka memiliki satu jalan, satu tujuan, satu kata, dan mereka pun bersatu tanpa 

ada perbedaan dan diskriminasi di dalamnya. 

Oleh karena itu dapat dijelaskan dalam kerangka ini bahwa dengan adanya 

interaksi soaial yang terjalin diantara anggota komunitas vespa maupun 

nonkomunitas vespa dapat membangun aksi solidaritas antar pengendara vespa 

yang jarang dijumpai pada pengendara motor lain (merk jepang). Aksi saling 

bantu ini reflek dilakukan skuteris tanpa melihat komunitas, asal daerah, jenis 

vespa, gender bahkan strata sosial.  

                                                           
4 Yesmil Anwar, SH., M.Si. Adang, SH., MH., MM. Sosiologi untuk Universitas, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2013), hlm.130. 
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Pada komunitas vespa, rasa persaudaraan antar anggota sangat kuat, hal itu 

di tandai dengan terbentuknya jejaring yang kuat hingga ke kota-kota lain. Mereka 

saling mengunjungi, saling membantu, bahkan saling mendoakan. Ada semacam 

aturan tidak tertulis bahwa sebuah klub harus menjamu anggota klub dari kota lain 

yang mampir ke markas mereka. Mereka menyediakan makanan, tempat 

menginap sekadarnya, bahkan kadang menyumbang uang bensin. Solidaritas 

dalam komunitas vespa sangatlah kuat karna pada komunitas vespa semua sama 

tidak ada yang di beda-bedakan, tua dan muda, miskin dan kaya. Rasa solidaritas 

terhadap sesama scooterist diwujudkan dalam kesetiakawanan yang erat dalam 

komunitas vespa. Kesetiakawanan ini kemudian diwujudkan para scooterist 

dengan perilaku yang selalu peduli terhadap sesama scooterist. Kekompakan 

pengendara vespa ini adalah bukti nyata dari slogan mereka, satu vespa sejuta 

saudara. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual 

sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Skema Konseptual Kerangaka Pemikiran 
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