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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode gabungan yaitu 

metode kualitatif, obeservasi dan kuantitatif. Penulis melakukan wawancara kepada 

beberapa narasumber yang terpercaya, observasi tempat acara berlangsung dan 

kuisoner yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi 

dan data akan digunakan untuk mendukung proses perancangan promosi acara 

Vespa World Days di Bali tahun 2020.  

 Pada metode kualitatif,  penulis melakukan wawancara kepada beberapa 

pihak yaitu Danny Mamesah selaku President Vespa Club Indonesia, Okke Gania 

selaku wartawan dari Scooterina.com, Devi selaku warga Bali dan Vespa antusias 

dan I Wayan Eka Yana selaku ketua umum dari Dewata Scooter Club serta sebagai 

Kapten untuk divisi komunitas dalam Vespa Club Indonesia. Metode ini dilakukan 

untuk mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan perancangan penulis. 

Hasil dari wawancara didokumentasikan dengan merekam suara selama wawancara 

dan foto dengan narasumber terkait. Pada metode kuantitatif, penulis melakukan 

survey kuisioner yang disebar luaskan secara online. Kuisioner berisikan 15 (lima 

belas) pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui respon dari sejumlah 

responden terhadap acara Vespa World Days di Bali tahun 2020. 

 Penulis melakukan observasi, dimana observasi bertujuan untuk 

mengetahui tempat acara tersebut akan berlangsung. Observasi dilakukan di Bali 

tepatnya pada Pantai Mertasari Sanur, Bali, Indonesia. Hasil observasi 
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didokumentasikan dengan foto lokasi dan daerah sekitarnya sebagai tempat acara 

berlangsung.  

3.1.1. Wawancara 

Menurut Yusuf (2014) wawancara adalah salah satu metode untuk mendapatkan 

sebuah informasi atau data terhadap orang yang terkait dalam kepentingan 

penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan cara percakapan antar muka antara 

pewawancara dengan narasumber dengan menanyakan langsung tentang sesuatu 

yang berkaitan dengan objek penelitian yang telah direncanakan (hlm. 372). 

Yusuf (2014) mengatakan terdapat 3 (tiga) jenis dalam wawancara. 

Diantaranya sebagai berikut (hlm. 376-378): 

1. Wawancara Terencana - Terstruktur  

Wawancara ini dilakukan secara terencana dan terperinci. Format pertanyaan 

yang digunakan adalah format yang sudah disusun, sehingga pewawancara 

hanya membacakan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. 

2. Wawancara Terencana – Tidak Terstruktur 

Metode ini menggunakan wawancara yang sudah terencana dan telah disusun. 

Dalam hal ini format tidak tersusun, melainkan guna untuk menanyakan kepada 

narasumber untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyak mengenai data 

yang ingin diketahui. 

3. Wawancara Bebas 

Wawancara bebas adalah wawancara yang berlangsung secara luas dan tidak 

memiliki batasan dan pendoman untuk wawancara. Wawancara bebas dapat 
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membuat pewawancara bebas mendapatkan hasil yang luas dan tidak 

terarahkan. 

3.1.2. Observasi 

Observasi adalah sebuah metode untuk mengetahui tingkah laku nonverbal dan 

kondisi sesuatu. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf (2014) observasi terbagi 

menjadi dua, yaitu participant observer dan non-participant observer (hlm. 384). 

1. Participant Observer 

Dalam hal ini pengamat berperan langsung dalam kegiatan yang diamatinya 

untuk melihat langsung keadaan yang sebenarnya. 

2. Non-Participant Observer 

Metodi ini dimana seorang pengamat tidak terjun langsung kepada sebuah 

kegiatan yang ditelitinya. 

3.1.3. Kuisioner 

Menurut Yusuf (2014) metode yang membutuhkan hipotesis dan sebuah pertanyaan 

yang mewajibkan bagi khalayak untuk menjawab guna mencapai tujuan dari 

penelitian. Dalam tahap ini guna untuk membuktikan kebenaran sementara. Metodi 

ini dapat dilakukan melalui angket, skala, dan sebagainnya (hlm. 59). 

3.2. Analisis Data 

3.2.1. Gambaran Umum 

Vespa World Days adalah suatu acara atau pagelaran berskala besar yang meliputi 

beberapa negara di dalamnya untuk memperingati hari lahirnya scooter Vespa atau 

legenda Vespa. Vespa World Days pada awalnya bernama eurovespa yaitu pada 

tahun 1954 yang pertama kali diadakan di Perancis. Pada tahun 2006 Piaggio 
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Group dan Piaggio Foundation membuat atau membentuk sebuah club, yaitu 

Vespa World Club dimana pembentukan club tersebut ada beberapa tujuan tertentu 

seperti mempromosikan, menyatukan dan mengkoordinasikan seluruh club Vespa 

diseluruh dunia.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Vespa World Club 

Asal mulanya acara ini dicetuskan oleh Vespa Club Italia yang diketuai oleh 

Renato Tassinari, akan tetapi acara tersebut bernama Eurovespa dan juga 

pencetusan Vespa Club of Europe pada tahun 1953. Hal ini diperuntukan untuk 

memperingati bahwa Piaggio berhasil menjual unit scooternya keseluruh benua 

Eropa. Pertama kali diselenggarakan yaitu pada tahun 1954 di negara Perancis 

tepatnya di kota Paris dan semua yang ikut dalam pagelaran tersebut menggunakan 

pakaian yang seragam mengelilingi kota Paris. Vespa World Days sudah 

berlangsung sebanyak 53 (Lima puluh tiga) kali di setiap tahunnya dan hampir 

seluruh eropa pernah mengadakan pagelaran akbar tersebut.  
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3.2.2. Analisis Hasil Wawancara 

3.2.2.1. Danny Mamesah, President Vespa Club Indonesia 

Penulis melakukan wawancara dengan President Vespa Club Indonesia 

yaitu Danny Mamesah. Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 08 

Februari 2019 yang bertempat di sekretariat Vespa Club Indonesia yang 

bertepat di Graha Raya Bintaro kota Tangerang Selatan. Topik yang 

diajukan kepada Danny Mamesah yang bersangkutan mengenai acara Vespa 

World Days di Bali tahun 2020 serta pengalaman beliau mengikuti acara 

Vespa World Days di negara-negara yang telah diadakan dan permasalahan 

yang dihadapi oleh Vespa Club Indonesia terkait acara Vespa World Days 

di Bali tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Penulis dengan Danny Mamesah 

Danny Mamesah menceritakan pengalaman mengikuti acara Vespa 

World Days selama 3 (tiga) tahun terakhi ini. Bagaimana rasa bangga dapat 

mengibarkan bendera merah putih di negara Eropa. Vespa Club Indonesia 
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berkesempatan mengikuti acara tersebut selama 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) 

tahun terakhir belakangan ini, yaitu tahun 2016 berada di Perancis tepatnya 

dikota ST. Tropez, pada tahun 2017 berada di Jerman dan tempat acara 

berlangsung di kota Celle dan yang terakhir pada tahun 2018 acara tersebut 

berlangsung di Britania Raya tepatnya di kota Belfast. Beliau juga 

mengakatakan melalui sesi wawancara bahwa Indonesia mendapatkan 

sambutan yang luar biasa dari seluruh negara yang menghadiri acara 

tersebut. Setiap negara menampilkan keunikan yang dimiliki, sehingga 

acara Vespa World Days di setiap tahunnya memiliki keaneragaman yang 

berbeda serta peserta yang mengikuti disetiap tahunnya tidak merasa bosan 

dan selalu menunggu untuk tahun berikutnya. 

Sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Danny 

Mamesah, bahwa Indonesia tidak boleh kalah meriah oleh acara Vespa 

World Days yang sebelumnya seperti 3 (tiga) tahun terakhir yang dimana 

nantinya akan menampilkan keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki 

oleh Bali. Danny Mamesah juga menyatakan dalam sesi wawancara pihak 

panitia belum sepenuhnya melakukan kegiatan promosi untuk acara Vespa 

World Days di Bali tahun 2020, pantia acara baru sekedar melakukan word 

of mouth kesesama penggemar Vespa di Indonesia dan belum terlalu luas, 

hal ini bisa menyebabkan dampak yang sangat besar dengan keberadaan dan 

kebenaran acara Vespa World Days 2020 akan diselenggarakan di Indonesia 

tepatnya di Pulau Bali serta berdampak pecinta Vespa di dunia tidak akan 

mengetahui dan hadir pada acara Vespa World Days di Bali tahun 2020.  
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3.2.2.2. Okke Gania, Wartawan Scooterina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Penulis dengan Okke Gania 

Penulis melakukan wawancara kepada Okke Gania, Beliau adalah seorang 

jurnalis otomotif yang meliput khusus Vespa dan beliau juga sebagai 

pengamat Vespa di Indonesia. Penulis melakukan sesi wawancara di 

sekretariat Vespa Club Indonesia tepatnya pada tanggal 10 Febuari 2019. 

Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai 

tanggapan acara Vespa World Days di Bali tahun 2020 dan perkembangan 

Vespa serta acara Vespa yang sering diselenggaran di Indonesia. 

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Okke Gania, beliau 

mengatakan perkembangan Vespa di Indonesia berkembang semakin 
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banyak dan pesat. Beliau juga mengutarakan bahwa sebuah acara Vespa 

yang sering diselenggarakan kontennya belum ada yang berbeda masih 

sebatas display motor, musik, kontes motor, dsb bisa dikatakan belum ada 

yang menarik atau biasa saja. Beliau juga menanggapi hal yang positif dan 

bangga bahwa Indonesia terpilih menjadi tuan rumah acara Vespa World 

Days tahun 2020, karena selama ini pagelaran internasional tersebut hanya 

berada didalam benua Eropa saja dan ini pertama kalinya keluar dari benua 

Eropa. 

Okke Gania mengutarakan eksistensi acara tersebut sudah mulai 

terlihat, akan tetapi kembali lagi kepada pihak penyelenggara bagaimana 

persiapannya dan penyebaran informasi serta promosinya sudah sejauh 

mana. Beliau mengatakan Vespa Club Indonesia harus membutuhkan 

strategi promosi yang akurat agar acara ini dapat diketahui secara luas dan 

dapat dihadiri oleh pecinta vespa nasional hingga internasional. Dalam sesi 

wawancara Okke Gania juga mengutrakan bahwa promosi yang dilakukan 

oleh Vespa Club Indonesia terhadap acara Vespa World Days 2020 belum 

terlihat sama sekali dan hanya mendengar saja dari teman-teman komunitas 

alias sebatas word of mouth, hal ini bisa menyebabkan kurangnya 

antusiasme pecinta vespa nasional dan international terhadap acara tersebut 

serta timbulnya pandangan negatif terhadap penyelenggara acara yang 

disebabkan tidak adanya promosi yang jelas terhadap acara Vespa World 

Days di Bali tahun 2020. 
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3.2.2.3. Devi, Vespa Antusias dan Warga Bali 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Devi, beliau selaku 

Vespa antusias dan pemilik bengkel Vespa yang ada di Bali. Sesi 

wawancara dilakukan pada tanggal 16 Febuari 2019 dibengkel Scooter 

Matic Bali yang beralamat Jl. Tukad Banyu Sari No.8, Dauh Puri Klod, 

Denspasar Barat, Kota Denspasar, Bali. Wawancara ini dilakukan penulis 

untuk mengetahui tanggapan mengenai awareness pecinta Vespa di Bali 

terhadap acara Vespa World Days di Bali tahun 2020. 

 Wawancara selanjutnya dengan Devi selaku pemilik bengkel Vespa 

yaitu Scooter Matic Bali dan selaku Vespa antusias yang berada di Bali. 

Beliau menginformasikan bahwa pengguna Vespa di Bali pertumbuhannya 

semakin pesat selama 2 tahun terakhir ini dan sangat beragam sekali dan 

antusiasnya sangat luar biasa. Devi menanggapi tentang acara Vespa World 

Days bahwa beliau mengetahui acara tersebut melalui media sosial yang di 

posting oleh teman-teman yang berada di Jakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Penulis dengan Devi 
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Beliau mengutarakan bahwa sangat bangga terhadap Indonesia yang 

menjadi tuan rumah, serta sangat tertarik untuk mengikuti acara tersebut dan 

harapanya dengan adanya acara Vespa World Days maka dunia dapat 

semakin mengetahui Indonesia seperti apa. Beliau juga menanggapi dari 

segi promosi yang dilakukan oleh Vespa Club Indonesia masih belum 

terlihat. Hal ini ditakutkan acara tersebut tidak akan dihadiri dan diketahui 

oleh pecinta Vespa manca negara dan nasional. Devi juga mengutarakan 

bahwa dirinya sangat tertarik untuk menghadiri acara Vespa World Days di 

Bali tahun 2020 serta akan merekomendasikan acara tersebut kepada 

kerabat Vespa antusias. 

3.2.2.4. I Wayan Eka Yana, Ketua Umum Dewata Scooter Club 

Narasumber yang berikutnya, penulis melakukan wawancara dengan I 

Wayan Eka Yana, beliau selaku ketua umum Dewata Scooter Club. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Febuari 2019 yang bertempat di 

Sekretariat Dewata Scooter Club Jl. Raya Tegallalang No.88x, Tegalalang, 

Kabupaten Gianyar, Bali.  

Wawancara ini dilakukan penulis untuk menggali informasi tentang 

bagaimana antusias pecinta Vespa di Bali terhadap acara Vespa World Days 

yang akan diselenggarakan di Bali, serta menggali informasi terhadap 

konsep acara dan apa yang ingin ditampilkan pada saat acara Vespa World 

Days di Bali tahun 2020. 
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Gambar 3.5. Penulis dengan I Wayan Eka Yana 

Beliau menjelaskan bahwa otomotif adalah sebagai salah satu hobi 

dimana seseorang ingin memuarakan kepenatan dari rutinitas yang dijalani 

sehari-hari, termasuk Vespa. Beliau juga menjelaskan tentang filisofi tentang 

Vespa, bahwa Vespa bukan hanya sekedar kendaraan saja, melaikan Vespa 

adalah sebuah media untuk berekspresi. Beliau mengutarakan pecinta Vespa 

di Bali sangat antusias terhadap acara Vespa World Days di Bali tahun 2020 

dan pecinta Vespa di Bali menyambut dengan positif.  

Penulis mendapatkan data dari beliau mengenai tempat acara Vespa 

World Days 2020. Tempat acara berada di Pantai Mertasari Sanur, yang 

dimana pemilihan Pantai Mertasari Sanur memiliki 3 alasan, pertama Pantai 

Mertasari Sanur memiliki kawasan atau lahan yang sangat luas sehingga 

cocok untuk acara otomotif berskala internasional, kedua akses yang dimiliki 
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oleh Pantai Mertasari Sanur jauh dari keramaian dan kemacetan dan yang 

terakhir adalah Pantai Mertasari Sanur sudah menjadi tempat pilihan salah 

satu desntinasi wisata yang memiliki keindahan pada Pantainya. 

3.2.2.5. George William, Vespa Antusias 

Narasumber yang terakhir penulis melakukan wawancara dengan George 

William melalui email yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019 pada 

pukul 11:42 AM. Beliau selaku badan harian dari salah satu komunitas 

scooter di Jakrta yaitu Speeedy Gonzales Scooter. 

Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui lebih dalam bagaimana 

antusisasme para pecinta motor scooter, khususnya scooter Vespa mengenai 

acara Vespa dunia yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Beliau 

menanggapi acara Vespa dunia yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 

mendatang, bahwa hal tersebut menjadi salah satu kesempatan yang sangat 

luar biasa bagi Indonesia karena hal tersebut mampu membuat Indonesia 

lebih terlihat kemata dunia khususnya dari segi otomotif. Beliau juga 

mengutarakan pihak panitia harus sudah menyiapkan segala sesuatunya 

perihal kesiapan mengenai Vespa World Days agar acara tersebut dapat 

berjalan lancar. Penulis juga mendapatkan data dari beliau bahwa, sudah 

beberapa pecinta dan komunitas khususnya di Jakarta sudah menunggu acara 

pagelaran dunia tersebut dan akan senantiasa menghadiri acara tersebut 

termasuk dirinya sendiri.   
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3.2.3. Analisis Hasil Observasi 

Observasi yang penulis lakukan dimana untuk mencari sebuah informasi lebih jelas 

dan dalam dengan cara datang langsung ke Bali untuk dapat mengetahui lokasi atau 

tempat yang akan menjadi tempat berlangsungnya acara Vespa World Days di Bali 

tahun 2020 serta mendapatkan informasi lebih jauh atau sisi kondisi tempat acara 

berlangsung. 

3.2.3.1. Venue Acara 

Observasi ini dilakukan dengan mengunjungi langsung tempat acara yang 

bertempat di Pantai Mertasari Sanur, Bali pada tanggal 17 Febuari 2019 

sampai dengan 18 Febuari 2019, observasi ini bertujuan untuk mengenal 

dan mengetahui lebih jauh dengan tempat acara Vespa World Days tahun 

2020 akan berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Pintu Gerbang Pantai Mertasari 

Penulis memasuki kawasan Pantai Mertasari Sanur langsung 

melihat adanya sebuah gapura atau pintu masuk dari Pantai Mertasari Sanur 

tersebut. Dari gapura sangat terlihat ciri khas dari Pulau Dewata Bali sangat 
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kental yang melambangkan selamat datang dipantai tersebut. Kemudian 

penulis memasuki area dalam Pantai Mertasari tersebut yang dimana terlihat 

halaman yang sangat luas. Area luar bagian Pantai sanur yang dimana area 

luar tersebut adalah tempat parkir atau lahan untuk para pengunjung 

memarkirkan kendaraan mereka sebelum masuk ke area dalam Pantai 

Mertasari Sanur yang dimana tempat area luar tidak kalah luas dengan area 

dalam. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Area dalam & Area luar Pantai Mertasari Sanur 

3.2.3.2. Akses Masuk Venue Acara 

Setelah penulis melakukan observasi terhadap tempat acara, penulis 

melanjutkan akses masuk dan keluar Pantai Mertasari Sanur. Tempat akses 

menuju Pantai Mertasari sangatlah tenang dan asri jauh dari keramaian lalu 

lalang masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang lewat tetapi tidak 

seramai tempat-tempat pada umumnya. Pemilihan tempat ini sangat 

strategis, karena acara Vespa World Days tahun 2020 akan dihadiri oleh 

pecinta Vespa nasional hingga international yang dimana satu jalan akan 

terpenuhi oleh scooter Vespa tersebut, sehingga harus memiliki akses jalan 

keluar dan masuk yang sangat kondusif. 
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Gambar 3.8. Akses Masuk Venue Acara 

3.2.4. Kesimpulan Hasil Observasi 

Hasil dari observasi yang penulis lakukan terhadap tempat acara dan akses masuk 

kedalam Pantai Mertasari Sanur dapat disumpulkan bahwa, Pantai Mertasari Sanur 

memiliki dua area, yaitu area dalam dan area luar. Area dalam adalah area dimana 

tempat atau venue acara akan diadakan. Area dalam memiliki tempat yang sangat 

luas sehingga cocok untuk pagelaran dunia acara Vespa World Day serta dapat 

menampung ribuan Vespa dan pengunjung acara Vespa World Days di dalam area 

tersebut. Sedangkan untuk area luar Pantai Mertasari Sanur tidak kalah luasnya 

dengan area didalam. 

 Pada akses menuju tempat acara sangatlah baik dan bagus, akses tidak 

terlalu ramai dari lalu lalang masyarakat sehingga akses masuk sangatlah mudah 

dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Pantai Mertasari Sanur sangat 

strategis dan merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjadi venue acara Vespa 

World Days 2020 mendatang. 

3.2.5. Analisa Kuisioner 

Penulis melakukan kuisioner secara online untuk meraih dan menggali informasi 

lebih dalam terhadap reaksi dan respon para pecinta Vespa yang ada di Indonesia 

sekitar 10.000 jiwa. Data 10.000 pecinta Vespa di Indonesia didapat melalui 
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wawancara kepada President Vespa Club Indonesia. Penulis membatasinya 

berjumlah minimal 100 responden pecinta Vespa yang ada di Indonesia yang sesuai 

dengan batasan perancangan yang dilakukan oleh penulis. Jumlah responden yang 

penulis dapatkan mengacu kepada rumus Slovin. 

3.2.5.1. Usia 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.9. Usia Target Audien 

Berdasarkan data yang tertera di atas, 117 responden rata-rata berusia 18-

55 tahun. Pada usia 18 tahun sekitar 2 responden, usia 20 tahun sekitar 5,1% 

sekitar 6 responden, usia 22 tahun terdapat 5,6% dengan 6 responden, usia 

23 tahun sekitar 5,1% dengan 6 responden, usia 24 tahun sekitar 6% dengan 

7 responden, usia 25 tahun sekitar 10,3% memiliki 12 responden, usia 26 

tahun sekitar 4,3% memilki 5 responden, pada usia 28 memiliki 9,4% 

dengan jumlah responden 11 responden, usia 29 tahun sekitar 2,6% dengan 

3 responden, pada usia 30 tahun memiliki responden 6, usia 31 tahun 

memiliki 2,6% dengan 3 responden, pada usia 33 tahun memiliki 4,3% 

dengan 5 responden, usia 34 tahun memiliki 2,3% dengan jumlah responden 

3, pada usia 35 tahun sekitar 3,4% dengan jumlah responden 4, usia 38 tahun 
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memiliki 2,6% dengan responden 3, usia 40 tahun memiliki 3,4% dengan 4 

responden, usia 44 tahun memiliki 2,6% dengan 3 responden, usia 45 tahun 

memiliki 4,3 % dengan 5 responden, pada usia 47 tahun memiliki 2,6% 

dengan 3 responden, usia 50 tahun memiliki 5,1% dengan 6 responden, usia 

52 tahun memiliki 1,7% dengan responden 2, usia 55 tahun memiliki 2,6% 

dengan 3 responden. 

3.2.5.2. Domisili Tempat Tinggal 

Pada domisili sebagian besar berada di Bali yaitu sekitar 59% dengan 

memiliki responden 69 jiwa dan domisili di luar Bali sekitar 41% yang 

memiliki jumlah responden 48 jiwa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Domisili Tinggal 

3.2.5.3. Penghasilan 

Pada diagram penghasilan yang memilki penghasilan > 2,5jt memiliki 

91,5% dengan jumlah responden 107 responden. Penghasilan < 2,5jt 

memiliki 8,5% dengan dengan jumlah responden 10 jiwa.  

Perancangan promosi acara..., Wisnu Lingga Wardana, FSD UMN, 2019



58 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Penghasilan 

3.2.5.4. Vespa Menjadi Kendaraan Keseharian Anda 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Vespa Menjadi Kendaraan Keseharian 

Pada data diatas, menunjukan bahawa rata-rata pekerjaan responden adalah 

pegawai swasta yang dimana menunjukan 52,1% dengan jumlah responden 

61 jiwa. Kemudian responden bekerja sebagai wirausahawan dengan rata-

rata 21,4% dan memiliki jumlah responden 25 jiwa. Responden yang 

berprofesi sebagai mahasiswa sebanyak 13 jiwa yang memiliki persentase 

11,1%. Sisanya menunjukan responden yang berprofesi sebagai mahasiswa 

sambil bekerja dan pegawai negeri, dengan jumlah 9,4% pada mahasiswa 

sambil bekerja dan 6 % pada pegawai negeri. 

Data diatas menjelaskan bahwa responden yang mengendarai Vespa 

di setiap aktifitasnya menunjukan persentasenya adalah 51,3% dengan 
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jumlah 60 responden. Pengendara yang terkadang menggunakan Vespa 

dalam setiap aktifiasnya adalah 39,3% dengan 46 responden, sisanya 

menunjukan 9,4% tidak menggunakan Vespa pada setiap aktifitasnya. 

3.2.5.5.  Mengikuti Acara/Gathering Vespa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Mengikuti Acara atau Gathering Vespa 

Berdasarkan data diatas bahwa responden yang sering mengikuti acara atau 

gathering Vespa menjukan 52,1% dengan jumlah responden 61. Ada juga 

yang jarang mengikuti acara atau gathering Vespa sekitar 41,9% dengan 

jumlah responden 49 serta sisanya adalah responden yang tidak pernah 

mengikuti acara tersebut dengan jumlah 8%.  

3.2.5.6.  Tema Acara Vespa 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Tema Acara Vespa 
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Mengacu pada data diatas, 53,8% dan berjumlah 63 responden tidak melihat 

adanya inovasi pada sebuah tema acara yang pernah mereka datangi dan 

juga 46,2% dengan responden 54 setiap acara mempunyai tema yang 

berbeda setiap yang mereka hadiri. Dapat disimpulkan bahwa acara Vespa 

di Indonesia masih sedikit terhadap inovasi sebuah tema acara yang selalu 

diadakan.  

3.2.5.7. Acara Vespa World Days 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Diagram Acara Vespa World Days 

Data diatas menjelaskan bahwa 70,9% mengetahui sebuah acara berskala 

international yaitu Vespa World Days dan 29,1% tidak mengetahui acara 

besar untuk memperingati hari besar legenda Vespa.   

3.2.5.8. Acara Vespa World Days di Bali Tahun 2020 

 

 

 

 

 

                                Gambar 3.16. Diagram Acara Vespa World Days 2020 di Bali 

Perancangan promosi acara..., Wisnu Lingga Wardana, FSD UMN, 2019



61 
 

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa 57,3% pecinta Vespa di 

Indonesia masih belum mengetahui bahwa acara Vespa World Days tahun 

2020 akan diselenggarakan di Bali dan 42,7% mengetahui acara tersebut 

akan diadakan di Bali pada tahun 2020. 

3.2.5.9. Mengetahui Acara Vespa World Days di Bali Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Diagram Mengetahui Acara Vespa World Days 2020 

Pada diagaram ini dijelaskan bahwa yang mengetahai acara tersebut 

berlangsung sekitar 53 responden mengetahui acara tersebut. Data diatas 

menunjukan  bahwa 79,2% mengetahui acara Vespa World Days di Bali 

tahun 2020 dengan jumlah responden 42 jiwa melalui mouth to mouth atau 

word of mouth. Responden yang mengetahui acara Vespa World Days 2020 

melalui social media sebanyak 17% serta memiliki 9 responden, dan sisanya 

mengetahui acara tersebut melalui website dan media cetak. 

3.2.5.10. Penyeberan Sebuah Informasi Yang Efektif 

Pada diagram dibawah ini untuk mengetahui dan melihat pendapat 

responden terhadap media apa yang cocok dan efektif untuk menyebar 

luaskan sebuah informasi, berita dan promosi. data diatas menjelaskan 
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97,4% dengan jumlah responden 114 jiwa memilih sebuah penyebaran 

informasi dapat dilakukan secara efektif melalui media digital seperti 

website, social media, digital ads dan berita online. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Diagram tentang penyebaran sebuah informasi yang efektif 

3.2.5.11. Strategi Promosi dan Penempatan Media Promosi 

Pada 2 (dua) diagram dibawah dapat ditunjukan bahwa 117 responden 

setuju dengan dengan sebuah acara sngat memerlukan strategi promosi dan 

dalam penempatan suatu media dapat mempengaruhi sebuah promosi yang 

akan direncanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Sebuah acara harus memiliki strategi promosi yang baik 
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Gambar 3.20. Diagram tentang sebuah ketepatan penempatan media 

3.2.5.12. Kesimpulan Hasil Kuisoner 

Berdasarkan keseluruhan data yang di peroleh penulis dari kuisioner 

sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan masyarakat Indonesia masih 

terbilang banyak belum mengetahui acara Vespa World Days 2020 akan 

diadakan di Indonesia. Pada umumnya, mereka yang mengetahui acara 

tersebut melalui Word of Mouth saja dari antar komunitas dan orang 

terdekat. Meskipun acara ini sudah memiliki nama yang besar, namun pada 

faktanya adalah masih banyak responden yang tidak mengetahui acara 

tersebut akan diselenggarakan di Indonesia. 

3.3. Study Existing 

Penulis melakukan studi eksisting terhadap beberapa acara Internasional seperti 

acara yang serupa yaitu acara Vespa World Days 2017 yang berada di Jerman, di 

kota Celle dan 2018 berada di Britania Raya, di kota Belfast. Penulis meninjau atau 

melihat konsep, pesan yang disampaikan, serta media apa saja yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan promosinya. Hasil studi yang sudah penulis lakukan 

terhadap dua acara sebelumnya, diketahui kedua acara Vespa World Days 
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sebelumnya menggunakan media digital sebagai media utama untuk promosinya 

yaitu Website Official dan Social media serta media sekundernya adalah media 

cetak serta merchandise apa saja yang digunakan.  

3.3.1. Analisis Media Promosi 

1. Website Official 

Setiap negara harus memiliki website official dimana hal tersebut adalah sebuah 

regulasi yang sudah diwajibkan oleh Vespa World Club yang dimana berfungsi  

untuk pendaftaran untuk mengikuti acara Vespa World Days. Berikut adalah 

beberapa website official dari Vespa World Days 2017 dan 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Website Vespa World Days 2017 Celle, Jerman 

Kelebihan dimiliki oleh Website official acara Vespa World Days 2017 

Celle, Jerman adalah website tidak terlalu flat atau simple, dimana adanya 

beberapa permainan warna yaitu pada kolom navigasi dan logo yang 

menggunakan ilustrasi yang menjadi secondary logo dan banyak informasi 

yang diberikan.  
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Gambar 3.22. Website Vespa World Days 2017 Celle, Jerman 

Kekurangan dari website official acara Vespa World Days Celle, Jerman 

adalah penggunaan halaman slideshow lebih dari satu sehingga membuat mata 

pengunjung website tidak terlalu fokus untuk mencari sebuah informasi pada 

website serta penempatan informasi terlalu banyak dan kurang terstruktur serta 

banyak ruang kosong yang tidak terlalu penting yang ditampilkan pada website 

official Vespa World Days 2017 Celle, Germany. Berikutnya adalah 

pengamatan yang penulis lakukan terhadap website official Vespa World Days 

2018 di Belfast, Britania Raya adalah halaman utama webstie terstruktur rapih 

mulai dari kolom navigasi dan terlihat minimalis sehingga pengunjung website 

dapat fokus mencari informasi.  
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Gambar 3.23. Website Vespa World Days 2018 Belfast, Britania Raya 

Kekurangan dari website official Vespa World Days 2018 di Belfast, 

Britania Raya adalah desain website yang terlalu sederhana yang akan 

membuat pengunjung website tidak terlalu lama mengunjungi website official 

tersebut dan juga pada halaman media, didalamya hanya terdapat tulisan dan 

serta foto biasa yang kurang interaktif. 

2. Sosial Media 

Pada acara Vespa World Days tahun 2017 di Jerman menggunakan 3 (tiga) 

sosial media dalam kegiatan promosi yaitu Facebook dan Instagram .Facebook 

digunakan untuk informasi terhadap acara yang akan diselenggarakan dan 

regulasi acara tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Facebook VWD 2017, Jerman, Celle 

Pada sosial media Instagram, mereka gunakan untuk mendapatkan 

perhatian dari vespitizi manca negara yang dimana didalamnya terdapat foto 

yang bersangkutan mengenai acara Vespa World Days 2017 yang akan 
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diselenggarakan, kolom informasi pada profil disertakan link website official 

guna vespitizi dunia ingin mengetahui infromasi dan regulasi acara lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Instagram VWD 2017, Jerman, Celle 

Pada acara Vespa World Days 2018 di Britania Raya menggunakan 2 (dua) 

media sosial dalam proses promosi yang dilakukan yaitu Facebook dan Twitter. 

Panitia Vespa World Days 2018 menggunakan facebook sebagai media utama pada 

sosial media, Facebook berfungsi sebagai media informasi mengenai acara dan 

terdapat link website official jika ingin mengetahui regulasi acara dan informasi 

lebih lengkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 3.26. Facebook VWD 2018, Britania Raya, Belfast 
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Sosial media yang kedua adalah twitter. Sosial media ini juga sama berfungsi 

sebagai media informasi pendukung, pada kolom profil juga terdapat link website 

official acara Vespa World Days 2018 Britania Raya, Belfast. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Gambar 3.27. Twitter VWD 2018, Britania Raya, Belfast 

3. Media Cetak 

Kedua acara tersebut menggunakan media cetak hanya sebagai media 

pendukung saja. Acara Vespa World Days 2017 di Jerman yang penulis 

dapatkan dari narasumber utama dan juga dari media sosial yang di unggah oleh 

akun resmi acara Vespa World Days 2017 yaitu hanya menggunakan flayer, 

brochure, roll banner dan koran offical dari acara tersebut.  

Media brochure berfungsi untuk informasi kegiatan acara tersebut 

sedangkan pada flayer hanya sebagai informasi acara saja seperti tagline dan 

terdapat alamat website official acara Vespa World Days 2017 tersebut, pada 

roll banner pihak panitia meletakan media tersebut disuatu tempat di pusat kota 

tepatnya yang bernama New Town Hall di kota München, Jerman yang 
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bertujuan untuk mendapatkan perhatian orang sekitar untuk mendapatkan 

awarness acara tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Media Cetak, VWD 2017 Celle, Jerman 

Pada acara Vespa World Days 2018 di Britania Raya informasi yang 

penulis dapatkan dari narasumber utama adalah flyers dan nametag 

pengunjung. Flyers berfungsi sebagai denah acara tersebut yang dimana 

sebagai petunjuk pengunjung acara tersebut, sedangkan pada nametage 

terdapat program acara atau rundown acara Vespa World Days 2018 tersebut.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29. Media Cetak, VWD 2018 Britania Raya 
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4. Merchandise 

Setiap negara memiliki jenis merchandise yang mereka miliki. Hal ini menjadi 

salah satu daya tarik bagi vespitize untuk mengikuti acara tersebut. kedua acara 

tersebut memiliki keunggulan merchandise yang mereka tawarkan, diantaranya 

seperti patch, emblem yang terbuat dari plat besi, legshield Banner, pin, sticker 

dan semacamnya. Merchandise biasanya menjadi salah satu yang dicari oleh 

vespitizie karena bersifat memorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30. Merchandise VWD 2017 & 2018 

3.4. Metode Perancangan 

Rangkuti (2009) menjelaskan bahwa dalam perancangan sebuah desain untuk 

sebuah kegiatan promosi terdapat 4 (empat) tahap yang harus dilakukan oleh 

seorang desainer, keempat tahap tersebut adalah sebagai beriku (hlm. 171-175): 
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1. Mind Mapping & Brainstorming 

Mind mapping dan brainstorming: pada tahap ini melibatkan seorang desainer 

dalam menentukan concept atau ide dalam pembuatan sebuah desain untuk 

sebuah kegiatan iklan, yang dimana mengacu pada penentuan target audience 

dan menganalisis SWOT serta desainer harus mengetahui positioning dari 

strategi iklan yang akan di buat oleh desainer.  

2. Positioning 

Positioning: tahap ini adalah untuk mengetahui dan menentukan bagaimana 

penempatan sebuah iklan yang dimaksud adalah media apa saja yang 

digunakan, agar iklan yang telah dirancang menjadi tepat sasaran kepada 

khalayak target yang dituju. 

3. Copywriting 

Copywriting: pada tahap ini adalah penulis menentukan kata-kata yang dapat 

membuat target audience tertarik atas sebuah iklan yang telah di rancang. 

4. Design & Layout 

Design & Layout: dalam tahap ini desainer melakukan langkah pertama adalah 

rancangan kasar, kemudian rough design di buat beberapa alrtenatif desain 

kemudian design tersebut dieksekusi untuk pembuatan final. 
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