






Halo!

Komik “Di Bawah Bendera Reformasi” yang ada di tanganmu saat ini adalah hasil 
kerja kolaborasi yang dilakukan Pamflet dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Diponegoro 1,Rawamangun, Jakarta. Komik yang digambar oleh Kak Toro Elmar 
ini bertujuan untuk mempermudah siswa memahami materi Peristiwa Mei 1998 
dan Reformasi, memantik diskusi yang seru dan kritis antara guru dan siswa, 
mengajak siswa dan guru bersama-sama membahas lebih dalam mengenai pola-
pola kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia, dan mendiskusikan lagi tentang 
hak asasi manusia secara lebih menarik di dalam kelas.

Pamflet adalah sebuah organisasi anak muda yang bekerja untuk 
memperkenalkan aktivisme dan hak asasi manusia kepada anak muda di 
Indonesia. Komik ini adalah salah satu alat bantu belajar yang diproduksi Pamflet 
bersama lima sekolah di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi dalam rangkaian 
kegiatan bernama “MemaHAMi Indonesia”. MemaHAMi Indonesia adalah program 
yang diselenggarakan Pamflet sepanjang tahun 2016 untuk membantu guru mata 
pelajaran Sejarah, Sosiologi, dan Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan 
alat bantu belajar yang kreatif terkait tema-tema hak asasi manusia dan pola-pola 
kekerasan di Indonesia.

Atas kerjasama selama hampir setahun yang menyenangkan ini, Pamflet 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Al-Hidayah 
Jakarta; Kepala Sekolah SMA Diponegoro 1 Ibu Hanny Atie Sumarni, S. Pd; 
Bapak Drs. Dodo Hidayat (guru Pendidikan Kewarganegaraan), Bapak Solikin, S. 
Pd, Gr. (guru Sejarah) Bapak Robi Amrullah, S. Pd. (guru Sosiologi) , serta pihak-
pihak lain yang telah berkontribusi dalam produksi komik ini. Tidak lupa juga 
tentunya kepada Toro Elmar yang telah menyediakan waktunya untuk membuat 
desain dan gambar dalam komik ini, serta para siswa yang terlibat dalam 
workshop MemaHAMi Indonesia yang didukung pelaksanaannya oleh Yayasan 
TIFA.

Akhir kata, Pamflet berharap komik ini bermanfaat dalam proses belajar di 
dalam kelas, menambah pengetahuan kita semua mengenai salah satu titik 
peristiwa sejarah di Indonesia, serta membuat kita tertarik untuk mengetahui 
lebih jauh tentang peristiwa- peristiwa di Indonesia yang hingga kini belum tuntas 
penyelesaiannya.

Selamat membaca!



Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Komik “Di Bawah Bendera Reformasi” dapat 

diselesaikan oleh Tim dengan baik.

Dalam komik ini terdapat gambar-gambar yang menstimulus siswa untuk 

memahami lebih mendalam mengenai peristiwa Reformasi 1998 dari awal mula 

penyebab munculnya Reformasi sampai dengan jatuhnya pemerintahan Orde 

Baru. Komik ini merupakan salah satu alternatif media pembelajaran bukan hanya 

pada mata pelajaran sejarah, tetapi juga mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

Kewarganegaraan (PPKn) dan Sosiologi.

Semoga komik ini memiliki manfaat sebagai media dalam kegiatan belajar 

mengajar, bagi guru dan siswa.

Kepada tim penyusun komik ini, saya sampaikan penghargaan dan rasa terima 

kasih yang setinggi-tingginya, semoga apa yang kita harapkan dari komik ini 

dapat terwujud dan Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahnya 

kepada kita semua. Amin ya rabbal ‘alamin.

Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr. wb.

Jakarta, 19 November 2016

Kepala SMA Diponegoro 1. Jakarta

        Hanny Atie Sumarni, S.Pd

        NIP. 197703112007102004

Sambutan kepala SMA Diponegoro 1
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