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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah  merupakan  sebuah  rangkaian  dari  peristiwa  penting  yang  di

dokumentasikan  dalam  bentuk  sebuah  literatur  dengan  tujuan  sebagai

pembelajaran masa mendatang yang lebih baik.  Roeslan Abdulgani dalam buku

“Sejarah:  untuk  SMA/MA  kelas  X”  berpendapat  bahwa  sejarah  tidak  dapat

dilepaskan  dari  kehidupan  manusia  karena  masa  lalu  dan  masa  depan   saling

berkaitan  satu  dengan  lainnya. Seperti  perjuangan  para  pahlawan  dalam

kemerdekaan  yang  bersusah  payah  menyusun  dan  memproklamasikan

kemerdekaan Indonesia melalui tenaga serta pikiran hingga tetes darah tercurah

dalam  merebut  kemerdekaan.  Salah  satunya  dari  etnis  keturunan  Tionghoa.

(Listiyani D. A, 2009, hlm. 2-3)

Dengan  banyaknya  jumlah  tokoh  pahlawan  keturunan  Tionghoa  tidak

mengartikan  bahwa masyarakat  Indonesia  mengenali  mereka.  Bahkan menurut

Dr.  Asvi  Warman  Adam (2009)  dalam bukunya  yang  berjudul  “Membongkar

Manipulasi Sejarah” menyatakan bahwa para tokoh pahlawan keturunan Tionghoa

tidak pernah di ulas dalam buku pelajaran sekolah (Adam, 2009, hlm. 37). Bukti

tersebut  dapat  ditemui  dalam  salah  satu  buku  pelajaran  pendidikan

kewarganegaraan terbitan Kementrian Pendidikan Nasional yang diperuntukkan

jenjang SMP kelas 7 dan ditulis oleh Nurdiarman A., Salikun, 
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(2017)  yang   mengungkit  mengenai  nama  anggota-anggota  PPKI  seperti  I.R

Sukarno,  Mohammad  Hatta,  Ki  Bagoes  Hadikoesoemo,  Kyai  Haji  Wachid

Haschim dan lain-lainnya (Nurdiarman, Salikun, Saputra, 2017, hlm. 8) . Namun

justru tidak memasukkan nama Yap Tjwan Bing dalam daftar nama anggota PPKI

padahal  berdasarkan  buku  otobiografi  Yap  Tjwan  Bing:  Meretas  Jalan

Kemerdekaan yang ditulis  oleh Yap Tjwan Bing sendiri  menyatakan bahwa ia

berperan  serta  sebagai  anggota  PPKI (Bing,  1988,  hlm.16).  Salah  satu  contoh

tersebut  merupakan  salah  satu  penyebab  mayoritas  masyarakat  hanya  dapat

mengenali  tokoh  pahlawan  pribumi  asli  dibandingkan  para  tokoh  keturunan

Tionghoa.  Padahal  menurut  ahli  sejarah  Didi  Kwartananda  dalam artikel  yang

berjudul  “Dari  Ibu  Liem  hingga  John  Lie”  mengungkap  bahwa  para  tokoh

pahlawan  Tionghoa tersebut  juga  memiliki  kontribusi  besar  bagi  kemerdekaan

Indonesia seperti menyelundupkan senjata untuk melawan Belanda, menyediakan

lokasi yang dijadikan sebagai pusat pertemuan rahasia gerilyawan, menyediakan

makanan saat revolusi, berperan serta dalam BPUPKI, dan bahkan menyediakan

tempat  bagi  Sukarno untuk memproklamasikan kemerdekaan  Indonesia.  Tanpa

adanya ulasan mengenai peranan para tokoh pahlawan keturunan etnis Tionghoa

yang  beredar  di  tengah  masyarakat  maka  dapat  mengancam  eksistensi  tokoh-

tokoh tersebut dalam benak masyarakat, dimana seharusnya perjuangan mereka di

apresiasi  dan  selalu  di  kenang  sepanjang  masa.  Oleh  karena  itu  melestarikan

sejarah tokoh pahlawan Tionghoa merupakan hal penting agar eksistensi mereka

dalam masyarakat tak terhapuskan seiring berjalannya waktu. 
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Pada  jaman  penjajahan  perjuangan  untuk  memperoleh  kemerdekaan  Indonesia

bukanlah hal yang mudah. Yap sendiri merupakan orang yang turut berpartisipasi

dalam  sebelum  kemerdekaan  tersebut  dengan  terlibat  dalam  PPKI  (Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan juga terlibat dalam kegiatan politik pasca

kemerdekaan Indonesia seperti Konferensi Asia Afrika, PNI, KNIP, dan lainnya

(Bing, 1988, hlm.14-42). Banyaknya bentuk kontribusi yang diberikan oleh Yap

semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia membuat tokoh tersebut diangkat oleh

Presiden  Jokowi  semasa  jabatannya  sebagai  walikota  Solo  diabadikan  sebagai

nama jalanan di kota tersebut (sumber: https://www.google.com/amp/s/m.liputan6

.com/amp/814376/yap-tjwan-bing-apoteker-ikut-menyiapkan-kemerdekaan-ri,

diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, jam 17.03).

Perjalanan  hidup  Yap  Tjwan  Bing  ini  di  targetkan  kepada  anak  yang

berusia 13 hingga 18 tahun, dengan harapan kisahnya dapat membuat masyarakat

mengenang kembali  perjuangan tokoh pahlawan tersebut. Selain itu diharapkan

pula  dengan  hadirnya  buku  ini  dapat  menginspirasi  dan  membangun  karakter

anak-anak  sebagai  penerus  bangsa  untuk  menjunjung  tinggi  rasa  cinta  pada

Indonesia dan selalu mengupayakan yang terbaik bagi bangsa. Sedangkan untuk

wilayahnya akan dibatasi dalam ruang lingkup daerah Tangerang karena menurut

Suparman sebagai Kepala Badan Kesatuan dan Politik (Kebangspol) menyatakan

bahwa rasa nasionalisme di masyarakat salah satunya di daerah Tangerang masih

sangat kurang. Hal tersebut membuat  beliau ingin menumbuhkan kembali  rasa

nasionalisme  di  tengah  masyarakat  terutama  kaum  milenial  dengan  cara

menanamkan  sejarah  perjuangan  para  pahlawan  agar  dapat  membuat  rasa
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nasionalisme  kembali  bertumbuh  untuk  masyarakat  agar  selalu  mengenang

semangat  dan  perjuangan  para  pahlawan.  (sumber:  https://www.kabar-

banten.com/tanamkan-nasionalisme-pada-pelajar-mahasiswa, diakses  pada

tanggal 10 Oktober 2018, jam 17.55). Oleh karena itu penelitian ini khususnya

ditargetkan pada anak remaja yang berusia 13-18 tahun yang berlokasi di daerah

Tangerang  namun  secara  umum dapat  dibaca  oleh  seluruh  anak  di  Indonesia.

Dengan adanya  uraian  latar  belakang dan urgensi  yang  telah  dijabarkan diatas

maka  penulis  meneliti  dan  merancang  buku  komik  Yap  Tjwan  Bing  tokoh

pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di ulas dalam latar belakang masalah, maka

penulis  menentukkan  rumusan  masalah  yang  dapat  dijadikan  acuan  penulisan

tugas akhir ini yaitu; Bagaimana perancangan buku komik mengenai Yap Tjwan

Bing tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Perancangan buku komik dalam bentuk media cetak mengenai Yap Tjwan Bing

tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang akan dibatasi dalam beberapa bagian

yaitu:

a. Demografis: Target yang dituju dalam perancangan buku komik ini adalah

anak-anak yang berusia 13-18 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan

maupun laki-laki.
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b. Psikografis:

Anak-  anak  yang  memiliki  hobi  untuk  membaca  buku  maupun  buku

berilustrasi seperti komik serta memiliki keminatan dalam bidang sejarah

dengan kelas sosial yang cenderung menengah dan ke atas.

c. Geografis:

Perancangan ini memiliki target khususnya di daerah kota Tangerang dan

secara umum Indonesia.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari Tugas Akhir ini ialah membuat perancangan buku komik mengenai

Yap Tjwan Bing tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut;

a. Bagi  penulis:  Tugas  akhir  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai

pembelajaran  serta  menambah  pengalaman  dalam  dunia  desain  untuk

menjadi pribadi yang lebih baik dalam segi rohaniah maupun karya.

b. Bagi  orang  lain:  Tugas  akhir  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  rasa

nasionalisme  dan  awareness kepada  masyarakat  mengenai  tokoh-tokoh

pahlawan  keturunan  Tionghoa  yang  jarang  sekali  diangkat  selain  itu

diharapkan juga agar dapat menginspirasi para pembaca untuk mengikuti
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jejak  tokoh  Yap  Tjwan  Bing  yang  selalu  mencintai  Indonesia  dan

senantiasa memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta.

c. Bagi universitas: Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu mahasiswa

maupun mahasiswi lainnya yang sedang menempuh tahap skripsi maupun

tugas akhir untuk menyelesaikan masa studinya semasa kuliah.
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