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BAB III 

PERANCANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR  

“DETIK-DETIK MENUJU INDONESIA MERDEKA” 

 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

3.1.1. Buku Cerita Bergambar “Detik-Detik Menuju Indonesia Merdeka” 

Sejalan dengan perkembangan jaman di Indonesia, sejarah dianggap hanyalah 

bagian dari ilmu pengetahuan yang kurang memiliki peranan penting dan cukup 

membosankan bagi masyarakat Indonesia dibuktikan dengan hasil survey dan 

wawancara kepada responden. Dengan segala kemudahan yang ada sekarang ini, 

sebagian besar manusia hanya tertarik untuk memikirkan masa sekarang dan masa 

yang akan datang. Keadaan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga 

anak – anak yang pada zaman sekarang hidup dalam keadaan tanpa ancaman dan 

perbudakan. 

Melalui sejarah anak-anak dapat mengetahui asal mereka. Sejarah 

mempunyai keterkaitan antara masa lalu dan masa kini yang menjadi dasar 

pemahaman mereka menjadi manusia yang utuh, sehingga mereka dapat 

membangun diri, mengubah diri di atas fondasi yang lebih kuat. Cerita sejarah 

Indonesia adalah cerita tentang keberhasilan suatu usaha yang dicapai. Dengan 

Usaha-usaha yang dilakukan menghasilkan  kemenangan menumbuhkan sikap 

optimisme. Maka pemahaman atau ingatan tentang sejarah harus ditingkatkan.  

Dalam pembuatan proyek tugas akhir ini penulis akan membuat buku 

cerita bergambar “Detik-Detik Menuju Indonesia Merdeka”. Buku ini 
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menceritakan perjuangan rakyat Indonesia dari jaman penjajahan Jepang hingga 

menuju satu cita-cita yaitu kemerdekaan. Cerita ini merupakan penanda 

keberhasilan dari seluruh perjuangan Indonesia sejak awal penjajahan. Agar 

mereka terkesan, lebih dapat mengingat dan paham, maka peristiwa ini 

disampaikan dalam bentuk cerita dengan ilustrasi gambar yang mendukung cerita 

sejarah proklamasi. 

Buku ini ditujukan terutama untuk anak usia 10-12 tahun. Karena menurut  

Ciptanti Putri (Mata Baca, 2013, Hlm.1), usia ini adalah usia awal mereka untuk 

menerima cerita yang kompleks dan merupakan usia emas anak dalam membaca 

terutama tentang ilmu pengetahuan, petualangan, cerita fiksi sejarah, science 

fiction, dan sebagainya. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dalam pembuatan desain untuk buku cerita bergambar ini dilakukan 

untuk tugas akhir dengan mencari referensi dari beberapa buku dan wawancara, 

lalu dengan membagikan kuisioner sebagai data tambahan untuk mengetahui 

minat baca dikalangan target. 

3.2.1 Observasi 

 3.2.1.1. Penelitian terhadap buku Sejarah Indonesia 

 Penelitian dilakukan dengan cara mengamati berbagai buku Sejarah 

Indonesia yang beredar di toko-toko buku Tangerang, Jakarta, dan sekitarnya. 
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Gambar 3.1. Buku Sejarah Garuda Selalu di Dadaku 

 

Buku sejarah Indonesia berjudul “Garuda Selalu di Dadaku” ini mempunyai cover 

yang full color dan menarik. Namun, isinya masih hitam putih. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Buku Sejarah Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia 

 

Buku sejarah kedua adalah buku “Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia”. 

Buku ini pun menyajikan hampir keseluruhan isinya adalah teks. 
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Gambar 3.3 . Buku Sejarah Ensklopedia Junior Dinasaurus dan Zaman Prasejarah 

 

Berikut adalah contoh buku sejarah yang disajikan dengan banyak ilustrasi 

gambar, berwarna, dan berbeda dari buku sejarah Indonesia lainnya. Sayangnya 

buku ini hanya menyajikan sejarah dunia seperti tentang jaman pra sejarah. Tidak 

ditemukan buku sejarah tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibuat 

seperti ini. 

3.2.2. Hasil Wawancara dan Kuisioner  

Ibu Amelia salah satu orang tua murid berpendapat bahwa sejarah Indonesia 

sangat bagus apabila dikemas dengan bantuan gambar yang menarik. Karena 

dengan itu anaknya lebih mudah menyerap isi dari cerita sejarah tersebut. 

Pembagian kuisioner secara langsung kepada  responden daerah Kota 

Tangerang dan Serang sebanyak 45 anak,. Pembagian kuisioner ini dilakukan 

guna mengetahui pengetahuan dan minat mereka tentang cerita sejarah perjuangan 

Indonesia menuju kemerdekaan, sehingga dapat mendorong daya tarik target 

aundiens untuk membeli dan membaca buku cerita bergambar ini. 
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Tidak

Ya

Tidak

Ya

Berikut adalah analisis dan hasil kuisioner: 

1. Apakah kamu suka membaca? 

  

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram minat baca target 

 

Dari data responden yang menjawab “Ya” sebanyak 39 anak dan 

menjawab tidak sebanyak 6 anak. Dapat disimpulkan bahwa target rata-rata 

menyukai membaca. Seperti yang dikatakan oleh ahli psikologi anak, Setiawani 

(29), anak-anak usia 10-12 tahun masa emas mereka dalam membaca buku. 

Mereka haus akan buku bacaan dan memuja pahlawan. 

2. Apakah buku Sejarah Perjuangan Indonesia yang telah beredar saat ini 

menarik? 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Diagram “buku Sejarah yang telah beredar menarik atau tidak?” 

 

Dari gambar di atas disimpulkan bahwa buku-buku sejarah tentang 

perjuangan Indonesia masih belum menarik. Pada saat mewawancarai salah satu 

siswa SD Stella Maris bernama Ezra kelas 5 SD berpendapat bahwa, buku sejarah 
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Tidak

Ya

berisi tulisan semua dan tebal sekali. Belum buka bukunya saja sudah 

membuatnya mengantuk apalagi harus membacanya. Fakta ini membuat para 

pembaca malas membaca yang akhirnya cerita sejarah jadi tidak terkonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Sejumlah 32 anak berpendapat bahwa buku Sejarah yang 

telah beredar saat ini tidak menarik. 

3. Apakah kamu ingat jalan ceritanya peristiwa detik-detik menuju 

kemerdekaan Indonesia? 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Diagram “Ingat dan Tidaknya cerita 

detik-detik Indonesia menuju Merdeka” 

 

 

Sebanyak 34 anak menjawab tidak ingat secara jelas peristiwa-peristiwa 

detik-detik menjelang Indonesia Merdeka. Mereka memang mendapat pelajaran 

tentang sejarah peristiwa ini, namun mereka tidak ingat secara jelas. Semenjak 

usia dini pandangan bahwa sejarah itu berat dan membosankan sudah tertanam 

pada diri mereka sehingga sejarah tentang kemerdekaan saja mereka tidak 

mengingatnya. Jika sudah tidak tertarik maka tidak akan suka, kalau sudah tidak 

suka, maka tidak kenal. Tidak kenal dengan para pejuang berarti tidak menghargai 

mereka yang sudah berjuang demi bangsa Indonesia, demi kita semua yang sudah 

menikmati hasilnya. 
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4.  Penggambaran jenis tokoh lebih menarik menggunakan : 

 

Gambar 3.7 Diagram Jenis Tokoh yang Lebih Menarik 

Berikut adalah contoh gambar yang mereka pilih : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Gambar Pemilihan Karakter 

 

 

Responden sebanyak 37 anak memilih gambar realis. Karena dalam hal 

tokoh sejarah mereka lebih mengenal sosok seorang Soekarno misalnya dalam 

wujud asli bukan dikartunkan atau dibentuk anime. Hasil wawancara dengan guru 

SD IPS  juga mengatakan, anak-anak lebih mengenal tokoh sejarah dalam bentuk 

asli karena jika dibentuk dengan kartun atau anime, mereka kurang dapat 

0 10 20 30 40

Realis 37

Kartun 8

Anime (Manga)
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menangkap siapa yang diceritakan dalam gambar tersebut yang mana Soekarno 

dan yang mana Mohammad Hatta. 

Anak-anak memiliki kapasitas berbeda dalam menerima informasi, 

sehingga perkembangan anak usia 10-12 tahun perlu diketahui dan dipelajari 

untuk dapat merancang buku cerita bergambar yang baik serta sesuai dengan 

kapasitas mereka. Dari hasil kuisioner dan wawancara yang telah diperoleh, maka 

dapat dianalisis bahwa sejarah menjadi tidak menyenangkan karena penciptaan 

buku yang selama ini selalu membosankan dengan menampilkan dominan tulisan 

dan sedikit gambar. Fakta ini berpengaruh juga terhadap sejarah perjuangan 

Indonesia yang sangat penting yaitu detik-detik menjelang kemerdekaan 

Indonesia yang ikut dilupakan. 

Sebagai usulan solusi atas masalah ini, berdasarkan data yang telah 

diperoleh dari kuisioner beserta wawancara, bahwa sejarah akan menarik apabila 

disampaikan dengan cerita dan gambar ilustrasi yang bagus dengan karakter 

realis. Kriteria tersebut akan dijadikan pedoman untuk membuat buku cerita 

bergambar yang berjudul “Detik-Detik Menuju Indonesia Merdeka”. 

3.3. Sinopsis Cerita 

Detik-Detik Menuju Indonesia Merdeka 

Selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Tetapi, sebelum bangsa 

Indonesia berhasil mengusir Belanda dari tanah air, Jepang mengalahkan Belanda 

dan menggantikan Belanda menjajah Indonesia. 
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7 Desember 1941 Mendadak Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut 

Amerika Serikat di Pearl Harbour. Ratusan pesawat Jepang mengebom pangkalan 

tersebut selama satu jam. Serangan ini menjadi pemicu keterlibatan militer 

Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Serangan ini mengakibatkan kurang 

lebih 20 kapal perang dan 188 pesawat terbang Amerika hancur serta menelan 

2403 korban jiwa. Setelah itu, Jepang menyerang dan menguasai negara-negara 

kawasan Asia-Pasifik. Penyerangan pasukan Jepang sangat cepat sehingga tidak 

dapat dibendung. 

1 Maret Jendral Imamura memimpin Jepang mendarat di Pulau Jawa. 

Mereka segera menguasai daerah Banten. Selanjutnya Jepang menyerang 

pertahanan Belanda di Batavia. Kemudian, karena terdesak akhirnya Belanda 

menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 

1942. Masa kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir dan Jepang mulai 

menguasai Indonesia. Pada awalnya Jepang berjanji akan membebaskan bangsa 

Asia dari penjajahan Eropa. Akan tetapi, janji itu hanyalah isapan jempol belaka. 

Mereka hanya menginginkan kekayaan dan kekuasaan. Selama 3,5 tahun Jepang 

menjajah Indonesia. Namun, walaupun singkat pendudukan Jepang di Indonesia 

lebih menyengsarakan dibandingkan dengan pendudukan Belanda. 

Pada bulan April 1942, sebulan setelah pendaratannya, pemerintah Jepang 

mengampanyekan GERAKAN TIGA A yaitu :Jepang Cahaya Asia, Jepang 

Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Gerakan Tiga A ini tidak mendapat 

dukungan dari rakyat dan akhirnya dibubarkan. Selanjutnya, pemerintah Jepang 

mendirikan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) dengan menunjuk empat tokoh 
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nasional yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas 

Mansyur sebagai pemimpin PUTERA. Jepang tahu bahwa keempat tokoh itu 

adalah orang yang disegani dan dihormati rakyat Indonesia. Jepang mengharapkan 

Empat Serangkai ini menghimpun kekuatan rakyat untuk kepentingan bala tentara 

Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak pemuda Indonesia masuk dalam 

kesatuan tentara bentukan Jepang. Mereka memanfaatkan kesempatan belajar 

sebanyak-banyaknya dalam bidang kemiliteran untuk mempersiapkan diri 

menyongsong kemerdekaan tanah air. 

Di masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia lebih menderita. Kekayaan 

Indonesia dirampas dan diangkut oleh Jepang. Semua kegiatan ditujukan untuk 

kepentingan perang Jepang. Rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam pohon 

jarak yang digunakan sebagai pelumas mesin perang dan pesawat terbang Jepang. 

Selain itu Jepang juga memberlakukan sistem kerja paksa yang diberi nama 

romusha. Romusha dipaksa membangun jalan, benteng pertahanan, lapangan 

pesawat terbang, dan jalan kereta api. Semua ini dilakukan karena Jepang ingin 

melindungi diri dari serangan tentara sekutu. Mereka diperlakukan kasar, tidak 

diberikan makan yang  cukup, dan tidak diupah. Akibatnya banyak pekerja yang 

sakit dan menemui ajal ditempatnya. 

7 Mei 1942  Jepang terdesak oleh serangan dari sekutu. Semenjak itu 

Jepang mulai menarik simpati dengan menjajikan kemerdekaan di kemudian hari 

dan membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia) untuk membahas dasar negara dan rancangan UUD. 

Setelah tugas BPUPKI selesai, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 

Perancangan  Buku Bergambar..., Meivita, FSD UMN, 2013



49 

 

pun dibentuk diketuai Ir. Soekarno. BPUPKI menghasilkan rumusan dasar negara.  

Tugas PPKI adalah menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang 

Dasar dan dasar negara yang telah dirumuskan BPUPKI. 

10 Agustus 1945 Amerika Serikat membalas perbuatan dengan serangan 

bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Senjata nuklir “Little Boy” dijatuhkan di 

kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 diikuti dengan bom nuklir “Fat 

Man” di atas Nagasaki pada tanggal 10 Agustus 1945. Kedua tanggal tersebut 

adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi. Serangan ini membunuh 

sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan  80.000 orang di Nagasaki. 15 Agustus 

1945, enam hari setelah serangan ini Jepang menyerah tanpa syarat kepada 

Sekutu. Sutan syahrir pun mendengar berita kekalahan Jepang lewat radio. 

15 Agustus 1945 Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Indonesia berada 

pada masa kosong kekuasaan karena saat itu pihak sekutu belum mengambil alih 

kekuasaan Indonesia. Rakyat Indonesia mengambil kesempatan ini untuk segera 

memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya para pemuda bertemu mengadakan 

rapat. Pukul 20.00 para pemuda bertemu di Gedung Lembaga Bakteriologi JL. 

Pegangsaan Timur no.17 Jakarta. Mereka akhirnya sepakat untuk mendesak 

Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan.   

 Ketika para pemuda sampai di rumah Soekarno, mereka mendesak 

Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan besok tanggal 16 Agustus 1945. 

Namun Soekarno menolak dengan keras karena kemerdekaan harus dipersiapkan 

dengan matang. “INILAH LEHERKU!! Saudara boleh membunuh saya sekarang 
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juga! Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI.  

Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok.” 

 Karena Soekarno menolak akhirnya terjadi ketegangan antara golongan 

tua dan muda. Para pemuda tidak putus asa untuk memaksa Soekarno agar secepat 

mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Mereka akhirnya mengadakan rapat 

lagi dan sepakat membawa Soekarno dan Hatta pergi ke Rengasdengklok. 

Peristiwa ini disebut dengan Peristiwa Rengasdengklok. Untuk mengenang 

“Peristiwa Rengasdengklok” didirikan Tugu Kebulatan Tekad. Tugu ini dibangun 

pada tahun 1950 di Kampung Bojong Tugu, Desa Rengasdengklok Utara, 

Kecamatan Rengasdengklok. Peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

15 Agustus Pukul 24.00 Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke 

Rengasdengklok untuk menjauhkan kedua tokoh pejuang tersebut dari pengaruh 

Jepang. Soekarno-Hatta tetap terus dipaksa untuk segera melaksanakan 

proklamasi. Sore hari tanggal 16 Agustus 1945, Mr. Ahmad Soebardjo datang 

untuk menengahi pertentangan pendapat antara para pemuda dengan Soekarno 

dan Hatta. Setelah parah tokoh itu mencapai kata sepakat dalam musyawarah, 

akhirnya mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 

Agustus 1945 tanpa campur tangan pihak Jepang.  

Pada saat yang sama Soekarno dan Hatta akhirnya dijemput untuk kembali 

ke Jakarta. Mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di 
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Jakarta dan segera mengadakan rapat persiapan proklamasi kemerdekaan di 

rumah Laksamana Tadashi Maeda. 

Rombongan Soekarno-Hatta tiba di rumah Laksamana maeda Jl. Imam 

Bonjol no.1 Jakarta. Soekarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Subardjo diterima oleh 

Laksamana Muda Tadashi Maeda. Beliau adalah perwira angkatan laut Jepang 

yang bersimpati kepada bangsa Indonesia. Ia bersedia meminjamkan rumahnya 

dipakai untuk rapat persiapan kemerdekaan Indonesia. Maeda tidak campur 

tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Saat ini rumah 

Laksamana Maeda menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 

Menjelang dini hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan 

Ahmad Subardjo memasuki ruang makan kediaman Tadashi Maeda, mereka 

duduk mengitari meja makan panjang. Ketika sekelompok itu menyendiri di ruang 

makan, tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi muka. Bung Karno mulai 

mempersiapkan rancangan Naskah Proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan 

Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. 

Setelah teks diberi judul “PROKLAMASI” dialog pertama yang 

dihasilkan dari kesepakatan mereka adalah “Kami Bangsa Indonesia dengan ini 

menyatakan Kemerdekaan  Indonesia.” Kemudian kalimat kedua ditambah oleh 

Bung Hatta, berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya 

selesailah konsep naskah Proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda 

pertukaran pendapat dalam merumuskannya. 
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Soekarno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang 

telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang di hadapan para tokoh 

yang telah menunggu. Lalu ia bertanya pada para hadirin setuju atau tidaknya 

terhadap rumusan itu. Bung Karno, “Benar-benar saudara setuju?”  Serentak para 

pemuda gemuruh mengatakan, “SETUJU!!”  Sukarni mengusulkan agar naskah 

tersebut ditandatangani oleh dua orang saja yaitu Soekarno dan Hatta sebagai 

wakil atas nama bangsa Indonesia. Para hadirin tepuk tangan dan berseri. 

Setelah naskah disetujui. Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik 

naskah Proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah Proklamasi di ruang 

bawah dekat dapur ditemani oleh B.M. Diah. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik 

melakukan perubahan tiga kata yaitu kata “tempoh” menjadi tempo, kata “wakil-

wakil rakyat Bangsa Indonesia” berubah menjadi “Atas nama Bangsa Indonesia”, 

begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun dari 17-08--05 menjadi Hari 17 

boelan 8 tahoen 05. Tahun 05 adalah singkatan dari tahun Jepang yaitu 2605 atau 

sama dengan tahun Masehi yaitu 1945. 

Setelah naskah proklamasi selesai diketik, Sayuti Melik menyerahkan 

naskah tersebut ke Soekarno dan Hatta untuk ditandatangani. Mereka 

menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga 

ruangan. 

Dalam situasi yang mencekam, rakyat Indonesia menyebarluaskan 

beberapa surat selebaran ke seluruh tempat di Jakarta dan sekitarnya. Wilayah 

Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transport sekitar tahun 1945 sangat 
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terbatas. Penyebaran berita Proklamasi di Jakarta dapat dilakukan secara cepat 

dan segera menyebar luas. Seorang waratwan radio Domei bernama Syahruddin 

mendapat teks Proklamasi, kemudian ia meminta untuk menyiarkan berita ini tiga 

kali berturut - turut. Awalnya pembacaan Proklamasi akan diadakan di Lapangan 

Ikada Pk. 10.00 WIB namun pihak Jepang mendengar isu itu. Akibatnya, sejak 

pagi lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang dengan senjata lengkap. 

Untuk menghindari pasukan Jepang, akhirnya Proklamasi dibacakan di halaman 

rumah Soekarno. 

Menjelang pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan, rumah Soekarno telah 

dipadati oleh sejumlah pemuda dan rakyat Indonesia. Mereka semua tampak 

gelisah, khawatir akan adanya pengacauan oleh pihak Jepang. Matahari semakin 

tinggi, Proklamasi belum juga dimulai karena Hatta belum juga datang. Semua 

rakyat sudah tidak sabar lagi dan mulai mendesak Soekarno. Namun Soekarno 

menolak membacakan Proklamasi tanpa kehadiran Hatta. 

“Sekarang, Bung!! Sekarang!! Sekarang juga kita Proklamasikan  

Kemerdekaan! Sebelum pasukan Jepang mengacau!” 

Dengan keras Soekarno berkata, ”Saya tidak akan membacakan 

proklamasi kalau Hatta tidak ada! Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, 

silahkan membaca proklamasi itu sendiri!” 

Pada saat terjadi perdebatan sengit, terdengar suara dari halaman luar. 

 

Perancangan  Buku Bergambar..., Meivita, FSD UMN, 2013



54 

 

“Bung Hatta datang!”  

”Bung Hatta datang!” 

Upacara Proklamasi pun dilaksanakan. 

Soekarno : “Saudara-saudara sekalian! saya telah minta saudara hadir di 

sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. 

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untnk kemerdekaan 

tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk 

mencapai kemerdekaan kita itu ada naik ada turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap 

menuju ke arah cita-cita. Di dalam jaman Jepang ini, usaha kita untuk mencapai 

kemerdekaan tidak ada hentinya. Tadi malam kami telah mengadakan 

musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia, permusrawarahan itu seia sekata 

berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan 

kita. 

 Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. 

Dengarkanlah proklamasi kami! 

PROKLAMASI 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. 

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, 

diselenggarakan 

dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. 
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Jakarta, hari 17 Boelan 8 tahoen „05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Soekarno – Hatta 

“Demikianlah sodara-sodara! 

Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada lagi penjajahan yang mengikat 

negara kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita membangun negara kita. Sebuah 

negara bebas, Negara Republik Indonesia-lamanya dan abadi independen. Semoga 

Tuhan memberkati dan membuat aman kemerdekaan kita ini!” Acara dilanjutkan 

dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa 

langkah menuruni anak tangga terakhir lebih kurang dua meter di depan tiang. 

Pengibaran sang Merah Putih dilakukan oleh Latief Hendraningrat dibantu 

oleh S. Suhud. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin spontan menyanyikan 

lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Bendera dikerek sangat 

lambat sekali menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup 

panjang. Setelah upacara pembacaan Proklamasi selesai, S. Brata meminta agar 

Soekarno membacakan Proklamasi sekali lagi. Dengan mikrofon Soekarno 

menjelaskan, 
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“Saudara, Proklamasi hanya diucapkan satu kali dan berlaku untuk 

selama-lamanya” 

Tidak lama setelah Hatta pulang, datang tiga pasukan Jepang yang 

mengatakan bahwa Indonesia dilarang mengucapkan Proklamasi. Dengan tenang 

Soekarno menjawab,” Sudah dibacakan”. Disekeliling utusan Jepang itu, mata 

para pemuda melotot dan tangan mereka sudah memegang golok masing-masing. 

Melihat kondisi itu, utusan Jepang pun segera pamit. 

Bendera yang dijahit oleh Fatmawati berkibar di puncak tiang halaman 

kediaman Soekarno. Peristiwa proklamasi kemerdekaan itu memang berlangsung 

sebentar. Namun peristiwa itu telah mengubah segala kehidupan bangsa 

Indonesia. Bangsa Indonesia telah bebas dari cengkraman penjajahan Belanda dan 

pendudukan tentara Jepang, serta menjadi Negara yang berdiri di negaranya 

sendiri. 

Penutup 

Kenanglah mereka para pejuang yang telah mengorbankan segalanya 

untuk mencapai kemerdekaan.  Jika sejarah Indonesia hilang, maka hilang jugalah 

Indonesia. Karena mereka lah kita dapat berdiri tenang di tanah air Indonesia 

tanpa siksaan dan penderitaan dari penjajah. Kita pernah bersatu dan hanya 

dengan bersatu kita dapat mencapai cita-cita tersebut. Maka, cintailah semua 

sesamamu, cintailah tanah air kita, tanah air Indonesia. Kita semua satu, satu 

Indonesia. Pesan terakhir Soekarno pada pidato terakhirnya : “Jangan sekali-kali 

meninggalkan Sejarah!” MERDEKA!! 

Perancangan  Buku Bergambar..., Meivita, FSD UMN, 2013



57 

 

3.4. Posisi Penulis 

Posisi penulis disini adalah perancang buku cerita bergambar berjudul “Detik 

– Detik Indonesia Menuju Merdeka” dengan mengadopsi cerita sejarah 

Indonesia pada jaman penjajahan Jepang hingga menuju proklamasi 

kemerdekaan. 

3.6. Peralatan 

Dalam proses pengerjaan buku cerita bergambar ini menggunakan peralatan 

sebagai berikut : 

1. Pensil HB dan 2B 

2. Sketch Book 

3. Photoshop CS4 

4. Illustrator CS4 

5. InDesign CS4 

3.7. Tahapan Kerja 

Proses pembuatan buku cerita bergambar yang berjudul “Detik-Detik Indonesia 

Menuju Merdeka” ini dimulai dari riset cerita yang diambil dari beberapa buku 

referensi. Lalu karena ilustrasi kejadian yang digambarkan di buku sangat minim, 

maka dilakukan riset di beberapa museum yaitu Monumen Nasional dan Museum 

Perancangan Naskah Proklamasi yang berada di Jakarta. Museum tersebut 

mempunyai diaroma yang menggambarkan kejadian – kejadian pada saat 

menjelang kemerdekaan. 
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Setelah melakukan riset, mulai ke tahap penggambaran sketsa. Hasil jadi 

di scan dan diwarrnai dengan teknik digital painting menggunakan photoshop. 

Tahap terakhir adalah perancangan layout buku menggunakan adobe illustrator 

dan InDesign. Tahap ini adalah menggabungkan hasil jadi ilustrasi dan teks 

sehingga menjadi halaman buku dengan layout yang baik. 

3.8. Sketsa Ilustrasi Naskah 

Adegan 1  

 

 

Adegan 2 
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Adegan 3 

 

Adegan 4 

 

Adegan 5 
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Adegan 6 

 

 

 

 

 

Adegan 7 

 

Adegan 8 
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Adegan 9 

 

 

 

 

 

Adegan 10 

 

Adegan 11 
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Adegan 12 

 

Adegan 13  

 

Adegan 14 
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Adegan 18 

 

Adegan 19 

 

 

Adegan 20 

 

 

 

 

Perancangan  Buku Bergambar..., Meivita, FSD UMN, 2013



65 

 

Adegan 21 

 

 

Adegan 22 

 

 

Adegan 23 
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Penutup 
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