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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. demikian kata-kata 

dari Presiden Soekarno dalam mendefinisikan salah satu ciri kebesaran suatu bangsa. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia menjelaskan definisi pahlawan adalah orang yang menonjol karena 

keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani. Dalam 

sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, telah banyak orang-orang yang dapat disebut 

sebagai pahlawan bagi bangsa ini yaitu mereka yang telah berjasa memberikan segala daya 

upaya, tenaga, dan pemikirannya. 

Menghargai jasa pahlawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa melalui pemberian 

penghargaan, dengan membuat biografi yang membahas tentang kegiatannya sehingga bisa 

disebut sebagai pahlawan. Di bidang kreatif perjuangan tersebut dapat dikemas dalam bentuk 

film, novel atau komik. 

 

Seiring dengan perkembangan jaman, pahlawan tidak hanya dianggap sebagai orang-orang 

yang berani melawan penjajah seperti yang ada dipikiran banyak orang. Seseorang yang 

mengahrumkan nama bangsa di muka dunia sangat pantas disebut pahlawan. Sejarah Indonesia 

mengatakan, Indonesia dahulu adalah sebuah negara yang memiliki atlet yang berprestasi di 

kejuaraan dunia, terutama bulu tangkis. Adalah Rudy Hartono, seorang atlet bulutangkis yang 

namanya sangat disegani sekitar tahun 1960’an samapai 1980’an. 

 

Kemampuannya dalam bermain bulutangkis dan apa yang didapat dari kemampuannya itu 

membuat nama Indonesia menjadi sangat terkenal dalam melahirkan atlet bulutangkis yang 

mampu membawa pulang piala atau medali dalam kejuaraan internasional. Rudy Hartono 

memiliki segudang prestasi yang di ajang kejuaraan internasional, salah satu yang terkenal saat 

itu adalah kejuaraan All England, dimana Rudy Hartono sempat 8 kali merajai ajang bergengsi 

tersebut. Yang tak kalah hebat adalah kejuaraan dunia yang ia menangkan di tahun 1980. Seperti 

yang penulis katakan sebelumnya, pebulutangkis yang muncul setelah era Rudy Hartono, adalah 

pebulutangkis yang tidak kalah mentereng kemampuannya. Akhirnya setelah 8 kali menjuarai 

ajang bergengsi All England, Rudy Hartono harus takluk pada juniornya yang berasal dari 
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Indonesia juga, yaitu Lim Swie King. Namun, jasa Rudy Hartono yang mengahrumkan nama 

bangsa harus diberi apresiasi tinggi karena memberikan semangat nasionalisme kepada junior-

juniornya hingga mampu meraih juara di ajang internasional. 

 

1.2 Ruang Lingkup Proyek Tugas Akhir 

Melihat dari tema yang diambil yang membahas tentang sepak terjang Rudy Hartono 

sebagai pebulutangkis Indonesia yang mengarumkan nama bangsa. Dengan menggunakan 

disiplin ilmu desain komunikasi visual dan animasi, tema tersebut dapat dijadikan materi dalam 

pembuatan animasi dokumenter. Dokumenter dirasa tepat karena mampu menyajikan fakta 

tentang perjalanan hidup seorang Rudy Hartono sehingga dia mampu membawa pulang berbagai 

medali atau piala di kejuaraan internasional. 

 


