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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

  Waroeng Omah Sejarah Suroboyo terletak di jalan Pelampitan Gang 8 

Nomor 34 – 36 Surabaya. Waroeng Omah Sejarah dahulu adalah sebuah bagunan 

Cagar Budaya. Dahulu hanyalah rumah kayu setelah itu pada tahun 1950 rumah 

kayu tersebut dibagun dengan menggunakan bahan batako jaman dahulu 

kemudian pada tahun 1958 dijadikanlah oleh Roeslan Abdul Gani sebagai rumah 

sejarah setelah itu pada tahun 2016 di gantilah namanya menjadi Waroeng Omah 

Sejarah Suroboyo oleh Djarot Indraedi seorang cucu menantu Roeslan Abdul 

Gani bersama dengan keluarga kecilnya. 

sebagai Rumah Peninggalan dari seorang Roeslan Abdul Gani Pejuang 

jaman belanda dan pejabat besar jaman dahulu, beliau juga pernah ikut aksi 

pertempuran sengit pada 10 November 1945 karena sekutu ingin menyingkirkan 

Roeslan Abdul Gani dari Surabaya. Rumah tersebut banyak menyimpan barang 

dan memory jaman dahulu, diantaranya seperti foto – foto zaman dahulu pada 

saat Roeslan Abdul Gani beraktivitas bersama pemuda – pemuda asli Pelampitan 

dan buku – buku yang ditulis asli oleh Roeslan Abdul Gani yang sekarang 

disimpan oleh Djarot didalam lemari kaca dan dipajang di Waroeng Omah 

Sejarah Suroboyo kemudian dinamailah Perpustakaan kecil Waroeng Omah 
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Sejarah Suroboyo agar pengunjung dapat menggali ilmu sejarah dengan mudah 

dan nyaman.  

Tahun 2016, tepatnya tanggal 9 September, Djarot Indraedi merubah 

rumah sejarah tersebut menjadi Waroeng Omah Sejarah Suroboyo dengan 

dukungan dari keluarga kecilnya karena tidak ada suport sedikitpun dari 

pemerintahan. Rumah tersebut dulu adalah dua rumah yang dijadikan satu dan 

disulap menjadi rumah sejarah. Rumah itu diganti dengan Waroeng Omah 

Sejarah Suroboyo oleh Djarot agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan 

dijadikan sebagai wadah ilmu dan ketika pengunjung datang mnereka merasakan 

nyaman ketika berada diwaroeng omah sejarah suroboyo, Sebelum itu Djarot dan 

anak – anaknya mulai memperkenalkan Waroeng Omah Sejarah Suroboyo 

kepada masyarakat Surabaya melalui facebook, anak Djarot membuatkan 

Facebook khusus untuk Waroeng Omah Sejarah Surabaya. 

Dalam mengembangkan Waroeng Omah Sejarah Suroboyo sendiri Djarot 

tentu membutuhkan sedikit banyaknya dana, dana yang dipakai selama ini adalah 

dana pribadi miliknya dan istrinya. Kemudian Djarot berfikir untuk membuka 

usaha jualan minuman dan makanan yang dibeli oleh pengunjung untuk 

tambahan dana. Karena dari pemerintah hanya membayarkan pajak rumah bekas 

Cagar Budaya tersebut selain itu pemerintah tidak memberikan dana apapun. 
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4.2 Saran 

Dalam pengerjaan Oral History”Sejarah Singkat Waroeng Omah Sejarah 

Suroboyo” penulis banyak mengalami kendala dan juga tantangan. Meskipun 

penulis sudah berusaha untuk merencanakan segalanya dengan baik namun pasti 

akan selalu ada tantangan dan juga kendala yang dihadapi. Ada beberapa saran 

yang ingin penulis berikan dibawah ini :   

1. Konsultasikan terlebih dahulu tema apa yang akan diambil dengan dosen 

pembimbing.  

2. Jika ada perubahan pada narasumber dan judul dari Produk yang kita ambil 

jangan pernah lupa untuk mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing. 

3. Pastikan bahwa semua narasumber yang ingin kita mintai wawancara bersedia 

untuk diwawancarai. 

4. Selalu hubungi pengkisah ketika ingin bertemu, karena terkadang pengkisah 

lupa jika memiliki janji untuk beretmu. Maka pada hari H penulis di haruskan 

menghubungi pengkisah kembali. 

5. Serahkan draft pertanyaan kepada pengkisah agar pengkisah tau dan bisa 

mempelajari pertanyaan tersebut. 

6. Siapkan Baterai dan memori cadangan untuk merekam video. Karena 

pengambilan video akan banyak menghabiskan baterai dan juga memori. 

7. Ketika ketempat wawancara bawalah laptop untuk membackup video jika 

memang memorinya nanti tidak cukup. Jangan lupa juga untuk membawa 
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terminal kabel untuk mengantisipasi kehabisan baterai dan tidak adanya 

baterai cadangan. 

8. Selalu lakukan cek pada alat – alat yang akan digunakan untuk merekam, 

pastikan semua alat yang digunakan dapat bekerja dengan baik. 

9. Gunakan aplikasi edit Video yang memang support dengan laptop. Untuk 

mengantisipasi masalah terkait dengan aplikasi edit video yang eror atau tidak 

support pada format video maka gunakan dua jenis aplikasi edit video. 

10. Jangan lupa untuk melihat video oral history yang sudah ada untuk dijadikan 

acuan ketika akan melakukan edit pada video. 

11. Sering-seringlah melihat video tutorial dalam mengedit video agar mudah 

ketika melakukan edit pada video lebih mudah. 

12. Jika ingin melakukan dubbing pada Video pastikan bahwa suara dari dubbing 

tersebut sudah pada volume yang benar, karena jika terlalu pelan maka ketika 

di gabungkan dengan video suara tidak terdengar. 

 

 

 

 

 

 


