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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Analisa Data 

 Pada bab ini lebih memfokuskan pada metode yang akan digunakan oleh 

penulis dalam merancang sebuah karya, pengolahan data, serta mengolah 

pembuatan video mobil antik presiden Ir. Soekarno. 

4.1.1 Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan bertujuan untuk mencari data valid tentang mobil antik 

presiden Ir. Soekarno yang berada di kota Jakarta. Observasi pertama dilakukan 

dikota Jakarta tepatnya berada di Hauwke Auto Gallery dan Jimmy Auto Gallery. 

Kedua lokasi tersebut merupakan sebuah garasi pribadi milik kolektor yang 

menyimpan berbagai mobil-mobil antik terutama mobil antik presiden Ir. Soekarno.  

 Dari hasil obervasi yang dilakukan bahwa mobil antik yang pernah 

digunakan Presiden Ir. Soekarno kondisinya sangat terawat dan masih layak untuk 

dikendarai, namun ada 1 mobil yang warnanya mengelupas dan rusak. Penempatan 

mobil antik ini untuk Hauwke Auto Gallery ditempat digarasi mobil yang didesain 

sangat unik dan mewah, serta ada pajangan foto Presiden Ir. Soekarno dengan 

berbagai mobil antiknya. Untuk di Jimmy Auto Gallery ditempatkan disebuah 

garasi yang tidak semenarik seperti Hauwke Auto Gallery, namun untuk mobil 

antik Presiden Ir. Soekarno disana sangat terawat dan disimpan dengan rapi. 
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4.1.2 Wawancara 

 Berdasarkan wawancara dengan bapak Laurent Setjodiningrat selaku 

Operation Manager sekaligus anak dari pemilik Hauwke Auto Gallery, data yang 

didapat dari beliau adalah mobil antik presiden Ir. Soekarno yang pernah digunakan 

belum tentu milik pribadi presiden Ir. Soekarno, melainkan hanya pernah 

digunakan oleh anaknya Presiden Ir. Soekarno atau hanya pinjaman saja. 

 Menurut beliau juga banyak orang mengatakan punya mobil antik presiden 

Ir. Soekarno tapi tidak mempunyai lisensi lelang dan surat-surat tersebut. Mobil 

antik presiden Ir. Soekarno yang dimiliki bapak Laurent ini tidak digunakan untuk 

kebutuhan komersil, dikarenakan value dari mobil antik itu sendiri sangat tinggi 

dan juga tidak diperjualbelikan.  

 Bapak Laurent juga bercerita sedikit tentang sejarah dari salah satu mobil 

antik presiden Ir. Soekarno miliknya yaitu Chrysler Imperial Ghia Parade 

Limousine 1959. Mobil tersebut dari sejarahnya adalah mobil yang dibuat secara 

khusus untuk presiden Ir. Soekarno, didesain oleh Ghia Automobile Design dari 

negara Italy. Sejarah dari mobil antik ini adalah pada saat perjalanan pengiriman ke 

Indonesia, mobil tersebut sempat dibajak dan dinyatakan hilang. Setelah sekian 

lama hilang dan akhirnya ditemukan langsung dikirim ke Indonesia untuk presiden 

Ir. Soekarno. 

 Wawancara berikutnya dilakukan dengan bapak Bambang Mardiono selaku 

keturuan kesembilan dari silsilah keluarga presiden Ir. Soekarno sekaligus pemilik 

dari Istana Gebang di Blitar. Wawancara yang didapat dari beliau adalah memang 

benar mobil antik presiden Ir. Soekarno yang saat ini ditemukan sebanyak 23 unit, 
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menurut beliau masih banyak lagi mobil-mobil antik presiden Ir. Soekarno yang 

belum ditemukan keberadaannya seperti mobil ambulan yang digunakan untuk 

mengantarkan jenazah presiden Ir. Soekarno. 

 Beliau sangat setuju dan mendukung jika ada seseorang yang melakukan 

penelitian tentang mobil antik presiden Ir. Soekarno, karena selama ini menurut 

bapak Bambang belum ada yang mencoba memperkenal mobil antik tersebut ke 

masyarakat. Selain itu bapak Bambang berharap masyarakat Indonesia lebih 

mengenal secara mendalam tentang presiden Ir. Soekarno, bukan hanya namanya 

saja dan prestasi yang dicapai presiden Ir. Soekarno, tetapi juga benda-benda 

bersejarah yang ada kaitannya dengan presiden Ir. Soekarno juga diketahui oleh 

masyarakat Indonesia. 

4.1.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang didapat oleh penulis. 

Dari data yang didapat mobil antik presiden Ir. Soekarno yang sebanyak 23 unit 

tersebut, dipilih sebanyak 6 unit yang boleh di publikasi diantaranya Chrysler 

Imperial Ghia Parade Limousine 1959, Chrysler Windsor Limousine 1947, Cadillac 

Fleetwood 75 Limousine 1957, Zil 111 Limousine 1961, Cadillac Fleetwood 75 

Limousine 1950, Cadillac Fleetwood 75 Limousine 1960. 

4.1.4 Literatur 

 Berdasarkan studi literatur pada buku Jejak Roda Petualang yang ditulis 

oleh Em Samudra dan Uslik Kristinilia dan sebuah jurnal yang telah dikumpulkan. 

Dari kedua studi literatur yang digunakan berikut data yang diperoleh: 
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1. Chrysler Windsor Limousine 1947 

 Mobil antik ini awalnya digunakan oleh Jendral Sudirman pada waktu saat 

itu ibukota Indonesia masih berada di Jogja pada tahun 1947, pada tahun 1948 

ibukota Indonesia pindah ke kota Jakarta mobil ini di berikan kepada Presidan Ir. 

Soekarno. Mobil ini sering digunakan pada saat Presiden Ir. Soekarno melakukan 

dinas diluar kota, salah satunya pada saat konferensi asia afrika. 

2. Cadillac Fleetwood 75 Limousine 1950 

 Mobil antik satu ini tidak sepopuler seperti yang lainnya, namun mobil antik 

ini jelas pernah digunakan Presiden Ir. Soekarno untuk menjemput tamu negara 

yaitu Presiden Ayub Khan pada bulan desember 1960. Beliau adalah presiden 

negara Pakistan yang berkunjung ke Indonesia. 

3. Cadillac Fleetwood 75 Limousine 1957 

 Mobil antik ini salah satu mobil yang digemari oleh Presiden Ir. Soekarno 

pada saat menjalankan tugas kenegaraan. Mobil ini pun bertugas mendampingi 

Presiden Ir. Soekarno dari tahun 1957 sampai 1962. Sebagai mobil limousine untuk 

presiden, pada bagian legroom untuk kaki sangat lapang untuk meluruskan kaki 

penumpangnya.  

4. Chrysler Imperial Ghia Parade Limousine 1959 

 Mobil ini digunakan untuk penjemputan tamu negara dan periksa barisan 

pada saat tujuh belasan. Mobil Imperial ini dibuat secara khusus oleh karoseri 

bernama Ghia. Mobil Imperial ini berasal dari Amerika dan dikirim ke Italia untuk 

dimodifikasi sesuai keinginan Presiden Ir. Soekarno, dan dalam perjalanan menuju 
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Italia mobil ini sempat dibajak dan dinyatakan hilang. Setelah mobil ini ditemukan 

kembali dan sudah dimodifikasi sesuai keinginan Presiden Ir. Soekarno, dengan 

cepat langsung dikirim ke Indonesia. Hasil modifikasi mobil Imperial ini adalah 

yang awalnya pendek dimodifikasi menjadi limousine, dan pada bagian belakang 

mobil yang aslinya ada berupa sayap namun dengan alasan Presiden Ir. Soekarno 

karena peci beliau tidak bisa terlihat akhirnya dipotong oleh karoseri Ghia. 

5. Cadillac Fleetwood 75 Limousine 1960 

 Mobil Cadillac ini adalah mobil terakhir yang digunakan Presiden Ir. 

Soekarno dimasa akhir jabatannya hingga menjelang wafat pada tahun 1970. Mobil 

ini tidak banyak diproduksi oleh presuhaan Cadillac karena mobil jenis ini 

diproduksi khusus untuk mobil kepresidenan pada masa itu. Hingga saat ini nilai 

sejarah mobil Cadillac ini masih terasa saat duduk berada dikabin.    

6. Zil 111 Limousine 1961 

 Tidak banyak sejarah yang diketahui mobil ini saat digunakan Presiden Ir. 

Soekarno, namun mobil ini adalah mobil buatan Rusia pada tahun 1961. Zil 111 

adalah hadiah dari pejabat atau pimpinan negara sahabat Indoensia untuk Presiden 

Ir. Soekarno dan termasuk mobil antik yang paling sulit ditemukan.  

4.1.5 Studi Kompetitor 

 Studi kompetitor yang dipilih adalah video dari channel youtube yaitu 

yukepodotcom, yang berjudul “mobil mobil antik ini selalu menemani presiden 

soekarno saat merebut kemerdekaan Indonesia”. Di video tersebut membahas 5 

mobil antik yang pernah digunakan oleh Presiden Ir. Soekarno, namun dari kelima 

mobil tersebut ada beberapa perbedaan mobil antik ang dibahas dari penulis. 



28 
 

1. Keunggulan Video 

 Video ini mulai dari awal pembukaan hingga penutup menempatkan 

cuplikan-cuplikan video amatir pada masa Presiden Ir. Soekarno menggunakannya. 

Dengan menempatkan cuplikan tersebut penonton dapat membayangkan situasi dan 

gambaran mobil antik pada saat itu dengan jelas. Selain itu juga memakai dubbing 

untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada video tersebut. 

2. Kelemahan Video 

 Video ini hanya bermodal mengambil kumpulan cuplikan yang ada di 

internet tanpa ada video orisinil dari yukepodotcom sendiri. hal tersebut bisa 

bertentangan dengan hak cipta. Dan informasinya kurang detail. 

4.2 Konsep dan Keyword 

 Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, 

observasi, literatur yang akan digunakan sebagai acuan penulis untuk menganalisa, 

maka dari itu: 

4.2.1 Analisa Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmentasi 

 Menurut Tjiptono dan Chandra (2012 :150) pengertian segmentasi pasar 

adalah sebagai proses mengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi 

kelompok-kelompok atau segmen- segmen yang memiliki kesamaan dalam hal 

kebutuhan,keinginan,perilaku dan/atau respon terhadap program pemasarn 

spesifik. Maka segmentasi pasar untuk video mobil antik Presiden Ir. Soekarno: 
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a. Demografis Target Primer  

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

Usia  : 20 – 50 tahun 

Status Sosial : Menengah keatas 

Profesi  : Pekerja 

 b. Geografis 

  Wilayah  : Kota Surabaya 

  Ukuran Kota  : Metropolis 

 c. Psikografis 

Masyarakat yang menggemari dalam bidang otomotif dikhususkan 

pada mobil-mobil antik yang bersejarah dan menyukai melihat video-

video otomotif yang memiliki teknik berkualitas tinggi. 

2. Targeting 

 Target utama yang dituju yaitu masyarakat kota surabaya yang berusia 20 

hingga 50 tahun yang menyukai dibidang otomotif, sejarah di Indonesia, dan 

menyukai melihat video-video terutama di media sosial seperti youtube. 

3. Positioning 

 Positioning merupakan cara pemasar untuk menanamkan citra, persepsi dan 

imajinasi dari produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses 

komunikasi. Tjiptono dan Chandra mengatakan bahwa (2012:1) Adalah cara 

produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif 
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dibandingkan dengan produk, merek atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat 

ini maupun calon pelanggan. 

 Dalam perancangan video mobil antik Presiden Ir. Soekarno ini 

memposisikan sebagai media alternatif bertujuan memperkenalkan mobil-mobil 

antik yang pernah digunakan oleh Presiden Ir. Soekarno.  

4.2.2 Unique Selling Preposition (USP) 

 Unique selling preposition yang dimiliki oleh video mobil antik Presiden Ir. 

Soekarno adalah video yang dipadukan dengan objek yang sangat bersejarah yaitu 

mobil antik Presiden Ir. Soekarno. Komponen video tersebut didukung dengan 

pengambilan gambar close up dan longshot agar penonton dapat melihat secara 

keseluruhan dan bagian-bagian tertentu dari objek tersebut. Dengan memakai objek 

mobil antik Presiden Ir. Soekarno sangat menjadi penarik perhatian bagi 

masyarakat dan juga didukung oleh sumber-sumber terpercaya sehingga menjadi 

nilai tambah untuk video ini. 

4.2.3  Analisa SWOT (Strenght, weakness, opportunity, threat) 

Dengan melalui data-data yang dikumpulkan seperti, wawancara, observasi, 

literatur, dokumentasi, dan STP, analisa swot dapat menghasilkan sebuah strategi 

utama untuk memproduksi sebuah karya video yang akan dibuat. 
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4.2.4 Key Communication / Keyword 
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4.2.5 Konsep 

 Konsep untuk percangan video mobil antik Presiden Ir. Soekarno adalah 

“Proudly” atau Kebanggaan. Deskripsi dari kata “Proudly” adalah mengenalkan 

kepada masyarakat suatu kebanggaan Presiden Ir. Soekarno memiliki mobil 

kepresidenan Indonesia adalah mobil dari eropa berjenis limusin yang mewah pada 

zaman itu hingga sekarang ini. 

 Konsep “Proudly” ini bertujuan untuk mengenalkan Jenis-jenis dari mobil 

antik Presiden Ir. Soekarno sebagai benda yang paling bersejarah di Indonesia dan 

mempengaruhi masyarakat untuk mengenal sejarah Presiden Ir. Soekarno lebih 

dalam. Konsep ini sangat cocok untuk perancangan video mobil antik Presiden Ir. 

Soekarno dikarenakan mobil antik ini adalah mobil khusus untuk kepresidenan 

yang dimiliki oleh Presiden Ir. Soekarno, sangat langka, dan sangat sulit ditemukan. 

4.3 Perancangan Karya 

4.3.1 Storyboard 

 Storyboard menurut Halas (dalam Sutopo, 2003:36) merupakan rangkaian 

gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga menggambarkan suatu 

cerita. Jenis ini banyak digunakan untuk storyboard pembuatan film. Berikut 

susunan storyboard untuk perancangan video mobil antik Presiden Ir. Soekarno: 
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Gambar 4.1 Susunan Storyboard scene 1 - 3 Video The Ex Indonesia 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.2 Susunan Storyboard scene 4 - 6 Video The Ex Indonesia 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.3 Susunan Storyboard scene 7 - 9 Video The Ex Indonesia 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.4 Susunan Storyboard scene 10 - 12 Video The Ex Indonesia 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.5 Susunan Storyboard scene 1 3- 15 Video The Ex Indonesia 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.6 Susunan Storyboard scene 16 - 18 Video The Ex Indonesia 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.7 Susunan Storyboard scene 19 - 21 Video The Ex Indonesia 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.8 Susunan Storyboard scene 22 - 24 Video The Ex Indonesia 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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 Storyboard video mobil antik Presiden Ir. Soekarno menampilkan detail-

detail dari mobil tersebut dan juga menampilkan mobil secara utuh dari berbagai 

angel. Storyboard dibuat sebelum melakukan pengambilan gambar dimulai, hal ini 

mempermudah penulis apa saja yang perlu dilakukan saat pengambilan gambar 

dimulai. 

4.3.2 Pengambilan Gambar 

 Pengambilan gambar dilakukan berada didua tempat yaitu Hauwke Auto 

Gallery dan Jimmy Auto Gallery yang terletak dikota Jakarta. Sebelum melakukan 

pengambilan gambar, terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat video seperti 

kamera, tripod, recorder, dan lain-lain. Namun alat-alat video yang dipakai untuk 

membuat video mobil antik Presiden Ir. Soekarno ini adalah kamera DSLR, DJI 

Ronin-M, dan monitor eksternal. 

4.3.3 Backsound 

 Backsound berfungsi untuk mendukung video agar penonton yang melihat 

tertarik dan tidak merasa bosan. Backsound yang dipakai bergenre epic, yaitu music 

instrumental yang sesuai dengan konsep yaitu “Proudly” . Maka dari itu penonton 

dapat merasakan energi dan keyakinan saat melihatnya. Backsound yang dipakai 

berjudul “ES_The Undefeated 3 - Rannar Sillard”, didapatkan secara berbayar 

melalui website www.player.epidemicsound.com. 
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Gambar 4.9 Situs Backsound yang Digunakan 

Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

4.3.4 Tipografi 

 Tipografi untuk video mobil antik Presiden Ir. Soekarno adalah jenis sans 

serif, font yang bernama “Leelawadee” memiliki karakter bold dan regular. Font 

ini cenderung memiliki kesan tegas dan mudah dibaca. Maka dari itu font ini dipilih 

untuk digunakan dalam video mobil antik Presiden Ir. Soekarno. 

 

Gambar 4.10 Jenis Font Leelawadee 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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4.3.5 Editing 

 Untuk melalukan editing penulis menggunakan software Adobe Premier 

Pro CC 2015. Dengan format video 1920x1080p 30fps. Video ini berisi jenis-jenis 

mobil apa saja yang pernah digunakan oleh Presiden Ir. Soekarno pada saat 

menjabat sebagai Presiden Indonesia yang pertama. 

 

Gambar 4.11 Format Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Pada bagian pembukaan video mobil antik Presiden Ir. Soekarno 

menampilkan sisi kiri dan kanan dari mobil antik tersebut dan dibagian tengah 

digunakan untuk menempatkan judul dan tagline dari video tersebut yang di edit 

menggunakan opacity dan scale. Bagian pembukaan menggunakan teknik close up 

yang bergerak dari depan ke belakang. 

Gambar 4.12 Tampilan Editing Pada Pembukaan Video Mobil Antik 

Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

 Selanjutnya sebelum menampilkan mobil-mobil antiknya, ditempatkan  satu 

scene berupa plat khusus penanda mobil antik Presiden Ir. Soekarno. Scene ini 

direkam dengan teknik close up yang bergerah mengelilingi objek tersebut. Dengan 

menampilkan scene ini diawal video, penonton dapat mengetahui apa yang akan 

ditunjukkan pada video ini dan membuat menarik para penontonnya. 
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Gambar 4.13 Tampilan Editing Scene Plat Khusus Video Mobil Antik 

Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

  

Gambar 4.14 Tampilan Sequence Pada Pembuatan Video Mobil Antik 

Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

Tampilan sequence terdapat 5 layer, layer paling bawah adalah layer yg 

dikhususkan untuk audio yang akan digunakan untuk pembuatan video. layer kedua 

dari bawah adalah layer untuk video dari hasil yang telah direkam atau biasa disebut 

yaitu video mentah, video mentah tersebut sudah dipotong menjadi beberapa detik 

saja tergantung apa yang mau ditampilkan. Layer ketiga dari bawah adalah layer 
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nest, layer nest ini adalah sama seperti layer video mentah namun telah diberi efek-

efek seperti slowmotion. Selanjutnya layer adjustment digunakan untuk 

mengkoreksi warna pada video, berfungsi agar video yang dibuat lebih menarik dan 

dramatis. Terakhir layer paling atas adalah layer untuk teks, layer ini pada 

pembuatan video mobil antik Presiden Ir. Soekarno digunakan untuk memberi teks 

pada judu, keterangan jenis mobil, dan penutupan. 

Gambar 4.15 Tampilan Editing Penggunaan Teks Pada Video Mobil Antik 

Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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4.4 Perancangan Media 

 Perancangan media dilakukan untuk mencapai efektivitas informasi kepada 

masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan beberapa media pendukung yang disesuaikan 

dengan segmentasi. Media yang dipilih adalah berupa brosur dan flayer, media ini 

dipilih karena efektivitasnya yang sangat tinggi dan dapat diterima dengan mudah 

oleh masyarakat. Selain itu media brosur dan flayer juga sangat ekonomis mulai 

dari harga hingga mudah disimpan. 

4.4.1 Brosur 

 Brosur dipilih karena keefektivitasnya yang tinggi dan juga masyarakat 

mudah menerima saat diberikan brosur. Namun juga brosur selalu dibaca pada saat 

masyarakat menerimanya untuk mencari informasi apa yang tertera. Selain itu 

dengan ukuran yang ideal yaitu A4 sehingga mudah disimpan dan tidak berlebihan. 

 

Gambar 4.16 Sketsa Brosur Bagian Depan Untuk Media Pendukung  

Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.17 Sketsa Brosur Bagian Belakang Untuk Media Pendukung  

Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

4.4.2 Flyer 

Gambar 4.18 Sketsa Flyer Depan Untuk Media Pendukung  

Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Flyer dipilih sama halnya dengan brosur, karena kefektivitasnya dan mudah 

masyrakat mudah menerima saat diberikan, ukurannya yang lebih kecil dari brosur 

yaitu ukuran A5. Tetapi yang berbeda dari brosur adalah pesan informasi yang ada 

di flyer tidak lengkap namun hanya poin-poin penting saja yang masyarakat harus 

tahu 

Gambar 4.19 Sketsa Flyer Belakang Untuk Media Pendukung  

Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

4.5 Final Design 

 Final desain adalah tahap terakhir untuk menciptakan sebuah karya yang 

awalnya berupa sketsa menjadi real, tahap ini dilakukan dengan cara komputerisasi 

menggunakan software-software tertentu. Final desain yang dibuat disesuaikan 

dengan konsepnya yaitu struggle atau perjuangan dan didesain sedemikian rupa 

agar menarik untuk masyarakat. 
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4.5.1 Warna 

 Pemilihan warna untuk video dan media pendukung mobil antik Presiden 

Ir. Soekarno disesuaikan dengan konsep awal yaitu Proudly atau Kebanggaan. 

Maka dari itu warna yang dipakai adalah jenis warna yang memiliki makna mewah, 

klasik, bernilai tinggi. 

 Mobil antik yang ditampilkan untuk video ini didominasi dengan mobil 

berwarna hitam, dan warna hitam sendiri memiliki makna klasik, kekuatan, 

kematian, dan ketiadaan (Rustan, 2013:73). Dari berbagai makna warna hitam 

berkaitan dengan konsep Proudly. 

 Selanjutnya warna kedua yang dipakai adalah warna putih. Menurut Haidar 

(2009:23) warna adalah spectrum tertentu yang terdapat didalam suatu cahaya 

sempurna (berwarna putih). Warna putih dipilih karena memiliki karakter positif, 

kepercayaan, kesucian, jujur, murni, dan kekuatan maha tinggi. Jika dikaitkan 

dengan konsep, warna putih sangat cocok untuk melambang perjuangan Presiden 

Ir. Soekarno. 

 

Gambar 4.20 Pilihan Warna Video dan Media 

 Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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4.5.2 Final Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

 

Gambar 4.21 Tampilan Pembukaan Pada Video 

Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

 Pembukaan pada video mobil antik Presiden Ir. Soekarno menampilkan 

sebagian sisi dari mobil tersebut dengan pergerakan mundur kebelakang, pada saat 

pergerakan tersebut diikuti munculnya judul video, munculnya judul video 

menggunakan efek opacity dan scaling yang mengikuti pergerak dari videonya. 

Dengan begitu memberikan kesan mewah untuk ditonton. Judul yang dibuat adalah 

“The Ex Indonesia”, judul tersebut menggunakan nama dari plat khusus penanda 

mobil antik Presiden Ir. Soekarno dan didukung oleh tagline “Ir. Soekarno’s 

Presidential Limousine” yang berfungsi untuk memberikan makna bahwa “The Ex 

Indonesia” adalah mobil antik jenis limousine milik Presiden Ir. Soekarno. 
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Gambar 4.22 Tampilan Tagline Pada Pembukaan 

Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

 

Gambar 4.23 Tampilan Keterangan Jenis Mobil Pada  

Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Pada bagian inti dari video mobil antik Presiden Ir. Soekarno ini 

menampilkan jeni-jenis mobil apa saja yang digunakan oleh Presiden Ir. Soekarno 

pada saat menjabat. Namun dari beberapa jenis tersebut diberi keteragan sejarah 

mobil,  merk, tipe mobil, dan tahun berada ditengah bagian bawah. Keterangan 

tersebut diberi efek sama halnya dengan judul video, hanya saja efek yang 

digunakan adalah opacity saja. 

 

Gambar 4.24 Tampilan Judul Pada Penutupan 

Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

Penutup pada video ini menggunakan background berwarna hitam dan 

dibagian tengah terdapat judul dari video tersebut. Judul video diberi efek sama 

dengan pembukaan menggunakan opacity dan scaling. Namun pada bagian 

dibawah judul video diberi logo DKV Stikom Surabaya dan logo Stikom Surabaya. 
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4.6 Final desain Media 

4.6.1 Final Desain Brosur 

 

Gambar 4.25 Final Desain Tampak Depan Brosur Untuk 

 Media Pendukung Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

Media pendukung untuk brosur pada bagian depan, menggunakan ukuran 

A4 yang nantinya dilipat menjadi 2 bagian. Sisi kanan adalah cover dari brosur yang 

menampilkan sebagian tampak depan dari salah satu mobil antik Presiden Ir. 

Soekarno yang memberikan kesan kemegahan dari mobil tersebut, dan judul berada 

dibawah beserta tagline.  

Bagian kiri brosur adalah cover belakang brosur, menjelaskan maksud dari 

judul dan inti dari pesan yang akan diberikan kepada masyarakat. Warna 
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menggunakan hitam untuk background dan pada teks menggunakan warna putih 

yang disesuai dengan konsep pada perancangan ini. 

 

Gambar 4.26 Final Desain Tampak Belakang Brosur Untuk 

 Media Pendukung Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

Untuk bagian belakang brosur berisikan informasi-informasi yang akan 

disampaikan kepada masyarakat yaitu jenis-jenis mobil antik Presiden Ir. Soekarno 

beserta keterangan sejarah singkat dari setiap mobil tersebut. Dan juga penjelasan 

singkat mengenai plat penanda khusus pada mobil antik Presiden Ir. Soekarno. 

Background memakai warna putih dan teks berwarna hitam, memakai jenis font 

sans serif yang bernama “Leelawadee”. Layout brosur dibuat seinformatif dengan 

layout yang mudah dilihat, dimengerti, dan nyaman untuk masyarakat. 
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4.6.2 Final Desain Flyer 

 

Gambar 4.27 Final Desain Tampak Depan Flyer Untuk 

 Media Pendukung Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Hasil final desain flyer hampir sama dengan desain brosur, menampilkan 

tampak depan mobil antik Presiden Ir. Soekarno. Flyer dilayout sedemikian rupa 

agar berbeda dengan flyer-flyer lainnya namun tetap menyesuaikan dengan konsep 

awal, dan tidak nampak seperti flyer jual beli dan di layout seinformatif. 

Gambar 4.28 Final Desain Tampak Belakang Flyer Untuk 

 Media Pendukung Video Mobil Antik Presiden Ir. Soekarno 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Sama dengan final desain brosur, namun pada flyer informasi yang 

dimuncul tidak sedetail dengan brosur. Pada flyer hanya menjelaskan makna “The 

Ex Indonesia” dan menampilkan jenis-jenis mobil Presiden Ir. Soekarno beserta 

merk, tipe mobil, dan tahun. Background menggunakan warna putih dan teks 

berwarna hitam. Untuk jenis font tetap konsisten sama dengan yang ada dibrosur. 

4.7 Implementasi Media Sosial 

 Media sosial yang dipilih adalah youtube dan instagram. Kedua media 

sosial mengalami perkembangan yang pesat pada zaman modern ini, masyarakat 

lebih memilih youtube dan instagram untuk mencari informasi terbaru dan terkini 

dibandingkan melalui televisi, selain itu tingkat apresiasi dari masyarakat juga 

sangat tinggi. 

Gambar 4.29 Implementasi Media Sosial Youtube 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.30 Implementasi Media Sosial Instagram 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

  


