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ABSTRAK

Keberadaan bengkel Vespa di Surabaya merupakan suatu bentuk
perwujudan untuk memenuhi permintaan para konsumen sebagai pengguna
scooter Vespa. Dalam rangka untuk mempertahankan keaslian bentuk dan model
kendaraan scooter khususnya Vespa, maka para pengguna yang sekaligus pecinta
scooter Vespa tersebut akan melakukan segala cara untuk mendapatkan genuine
parts. Dalam hal ini, para pengusaha bengkel Vespa melakukan hubungan baik
dan hubungan kerja sama dengan sesama pemilik bengkel untuk dapat saling
memenuhi kebutuhan suku cadang kendaraan scooter Vespa. Untuk mengetahui
lebih jauh mengenai hal tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya
yaitu, bagaimanakah bentuk pertukaran dan jaringan antar sesama bengkel Vespa
yang ada di kota Surabaya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti
menggunakan metode pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif. Dalam
mengumpulkan data dilakukan pengamatan terlibat dalam akitifitas di bengkel
Vespa, wawancara, dan juga referensi lain yang relevan. Dalam analisa data
dilakukan pengkategorian dan pemilahan data. Dari analisa tersebut, dapat
diperoleh hasil mengenai bentuk-bentuk pertukaran yang dilakukan oleh sesama
pemilik bengkel dan konsumennya, serta jaringan sosial yang terbentuk antara
mereka.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada bengkel
Vespa terdapat suatu proses pertukaran yang terjadi. Pertukaran tersebut terjadi
karena adanya suatu kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Hal itu
adalah pemenuhan terhadap suku cadang kendaraan scooter Vespa dan kebutuhan
hidup ekonomi sehari-hari. Bentuk pertukaran yang terdapat di dalam aktifitas
bengkel Vespa pada umumnya adalah antara suku cadang kendaraan scooter
Vespa dengan alat pembayaran atau biasa disebut dengan uang. Di samping itu,
hubungan kerja sama juga terjalin antara sesama pemilik bengkel dan para
konsumen. Para pemilik bengkel Vespa menjalin jaringan kerja sama dengan
sesama pemilik bengkel dan juga distributor. Bentuk dari jaringan antara sesama
bengkel Vespa tersebut adalah berdasarkan kepentingan yang timbul antara
sesama pemilik bengkel serta antara pemilik bengkel dengan para konsumen
umum. Hubungan antara pemilik bengkel ada yang sudah terjalin sejak lama dan
menjadi hubungan pertemanan. Dengan adanya hubungan pertemanan, maka
mereka saling memberikan keistimewaan terhadap satu sama lain. Walaupun pada
dasarnya hubungan yang terjalin itu merupakan hubungan yang tidak lepas dari
adanya suatu kepentingan dan hubungan tersebut terjadi tidak intens. Terlepas
dari itu, jaringan antar bengkel Vespa tersebut dapat terjalin hingga sekarang.
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