
1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Banyak benda bersejarah di Indonesia pada saat pemerintahan dipegang 

oleh presiden pertama yaitu Ir. Soekarno. Hingga sekarang, beberapa tempat masih 

mempertahankan keaslian dari sejarahnya, mulai dari bangunan, artefak, hingga 

dokumentasi berupa foto dan video pada saat itu. Terdapat benda sejarah yang 

sangat langkah, yang jarang di ketahui oleh masyarakat Indonesia. Benda tersebut 

adalah mobil antik yang pernah digunakan oleh presiden pertama Ir. Soekarno.  

Dalam buku “Jejak Roda Petualang” ditemukan 23 unit mobil antik yang 

pernah digunakan oleh presiden Ir. Soekarno.  Dua diantaranya berada dimuseum 

Djoeang Jakarta, namun sisanya telah menjadi milik pribadi para kolektor antara 

lain Hauwke Auto Gallery dan Jimmy Auto Gallery.  

Kedua kolektor ini memiliki berbagai mobil antik yang pernah dipakai oleh 

presiden Ir. Soekarno. Namun untuk mobil antik tersebut tidak digunakan untuk 

keperluan komersil,  melainkan hanya untuk kepentingan negara seperti 

penjemputan tamu negara. Walaupun sudah menjadi hak milik pribadi tetapi para 

pemiliknya harus merawat,  tidak boleh memodifikasi ulang dan selalu siap jika 

pemerintah membutuhkan kendaraan tersebut. 

Pada permasalahan ini penulis merancang sebuah video mobil antik 

Presiden Ir. Soekarno sebagai media untuk mengenalkan kepada masyarakat 
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Surabaya. Dengan memakai media utama berupa video untuk mengenalkan ke 

masyarakat adalah cara paling efisien dan paling diminati saat ini. Melalui video, 

masyarakat dapat ikut merasakan apa yang terjadi didalam video tersebut hanya 

dengan melihat visualnya saja. Maka dari itu penulis mengambil peluang tersebut 

untuk mengenalkan mobil antik Presiden Ir. Soekarno, yang akan 

diimplementasikan dimedia sosial seperti Instagram dan Youtube. 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pada laporan tugas akhir 

ini adalah bagaimana merancang video mobil antik presiden Ir. Soekarno sebagai 

media untuk mengenalkan kepada masyarakat Surabaya. 

1.3  Batasan Masalah 

 Agar pembahasan laporan tugas akhir ini tidak meluas maka di perlukan 

batasan-batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Video mobil antik Soekarno berlokasi di Hauwke Auto Gallery dan Jimmy 

Auto Gallery. 

2. Mengenalkan mobil antik Presiden Ir. Soekarno kepada masyarakat 

Surabaya melalui media video. 

3. Video menggunakan pengambilan gambar dengan teknik close up dan 

longshot. 
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1.4  Tujuan 

  Tujuan dalam laporan tugas akhir ini adalah agar masyarakat dapat 

mengapresiasi dan menghormati kembali Presiden Ir. Soekarno melalui objek-

objek benda peninggalannya berupa mobil antik yang pernah digunakan oleh 

Presiden Ir. Soekarno pada masa jabatannya. 

 

1.5  Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

   Manfaat teoritis yang didapat sebagai berikut mengetahui cara 

merancang video, teknik pengambilan gambar, dan selain itu juga 

bermanfaat bagi mahasiswa lainnya. 

 2. Manfaat Praktisi 

   Manfaat  praktisi yang didapat adalah, sebagai media informasi 

kepada masyarakat Surabaya dan menambah wawasan mengenai benda 

peninggalan Presiden Ir. Soekarno. 

 

 

 

 

 

 

 


