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ABSTRAKSI 
 

P.T Danmotors Vespa Indonesia merupakan pabrik Vespa Made in 
Indonesia yakni Vespa yang dirakit di Indonesia oleh Perusahaan tersebut sejak 
tahun 1971 hingga 2002, untuk memenuhi kebutuhan akan Vespa di Indonesia. 
Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana dinamika yang 
terjadi dalam pabrik perakitan motor skuter P.T Danmotors Vespa Indonesia dari 
tahun 1972 hingga tahun 2002. Serta tentang bagaimana produksi, distribusi dan  
tenaga kerja pada pabrik perakitan motor skuter P.T Danmotors Vespa Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang produksi 
Vespa, yang merupakan produsen kendaraan bermotor roda dua yang termasuk 5 
besar pangsa pasarnya di negara ini sejak era tahun 70-an hingga era tahun 90-an. 
meskipun belum diketahui kapan pertama kali Vespa masuk ke Indonesia, namun 
eksistensi kendaraan berjenis skuter ini dapat dijumpai di jalanan Indonesia 
hingga saat ini, terlebih di Pulau Jawa. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis 
menggunakan metode penulisan deskriptif-analitis, yakni pemilihan tema, 
pengumpulan sumber, kritik sumber serta penulisan yang didukung oleh metode 
penelitian sejarah, serta ilmu sosial lain sebagai pelengkap.  

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa P.T. Danmotors Vespa Indonesia 
memulai masa percobaan produksi mulai tahun 1971 sebelum pabrik diresmikan 
pembukaannya. Pada bulan januari 1972 barulah pabrik tersebut dinyatakan resmi 
dibuka oleh menteri perindustrian, sejak awal dibukanya pabrik tersebut produksi 
dan pangsa pasarnya dapat dikatakan cukup besar di Indonesia sejak tahun 1970-
an hingga 1980-an. hal ini dapat dilihat dari besarnya produksi P.T Danmotors 
Vespa Indonesia di era tahun tersebut, hingga mampu mengirim hasil produksinya 
ke pangsa pasar luar negeri untuk Vespa jenis Smallframe. Sayangnya karena 
persaingan pasar yang begitu ketat di era tahun 1990-an membuat pabrik skuter 
Vespa di Indonesia mengalami kebangkrutan hingga terjadi penutupan pabrik 
tersebut di tahun 2002, dari tahun itu Indonesia harus mengimpor dalam bentuk 
utuh hingga saat ini. 
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