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1.1 PENGERTIAN JUDUL 

“Pusat Komik dan Animasi Indonesia di Surakarta“ 

Pusat : Sesuatu yang diarahkan atau dikumpulkan ke suatu tempat. 

Secara umum dapat diartikan suatu pemusatan kegiatan 

dimana dalam pemusatan tersebut terdapat pengertian hal 

yang dominan terhadap hal di sekitarnya karena ke-

spesifikasi-annya dari yang lain. Kegiatan tersebut dapat 

merupakan potensi dari macam-macam pola ataupun 

merupakan satu macam pola yang sejenis. Dalam hal ini pusat 

dalam lingkup regional atau lingkup kota. (Tim Penysusun Kamus 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka) 

Komik : Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak 

bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk 

jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan 

dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam 

berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam 

majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. (Wikipedia bahasa 

Indonesia, ensiklopedia bebas, 19 Juli 2010, 23:10) 

Animasi : Film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan 

sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada awal 

penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar 

kertas gambar yang kemudian di-"putar" sehingga muncul 



efek gambar bergerak. Dengan bantuan komputer dan grafika 

komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan 

cepat. Bahkan akhir-akhir ini lebih banyak bermunculan film 

animasi 3 dimensi daripada film animasi 2 dimensi. (Wikipedia 

bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 11 Agustus 2010, 05:56) 

Indonesia : Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu 

Indus yang berarti "Hindia" dan kata dalam bahasa Yunani 

nesos yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti 

wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di 

Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh 

sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat. Republik 

Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia 

Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di 

antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik 

dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan 

terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena 

itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). 

Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006,  

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di 

dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di 

dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk 

pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden 

yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia 

berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan 

Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di 

Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, 

Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan 



Andaman dan Nikobar di India. (Wikipedia bahasa Indonesia, 

ensiklopedia bebas, 14 Agustus 2010, 11:17) 

Surakarta : Kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sisi 

timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah 

satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Kota Surakarta terletak 

sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara 

Semarang. Lokasi kota ini berada di dataran rendah (hampir 

100m di atas permukaan laut) yang diapit Gunung Merapi di 

barat dan Gunung Lawu di timur. Agak jauh di selatan 

terbentang Pegunungan Sewu. Di sebelah timur mengalir 

Bengawan Solo dan di bagian utara mengalir Kali Pepe yang 

merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Solo. Surakarta 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan 

Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. (Wikipedia bahasa 

Indonesia, ensiklopedia bebas, 26 Juli 2010, 04:37) 

 

Pusat Komik dan Animasi Indonesia di Surakarta adalah suatu tempat atau 

wadah yang diarahkan atau dikumpulkan di suatu tempat yang menampung 

aktifitas dan memfasilitasi penggunanya dibidang pembuatan, produksi 

maupun pameran komik dan film animasi Indonesia juga mengajarkan komik 

dan animasi melalui pendidikan pembutan komik dan animasi Indonesia di 

Kota Surakarta. 

 

1.2 LATAR BELAKANG 

1.2.1 Komik dan Animasi 

Istilah komik dan animasi kartun merupakan suatu hal yang tidak 

asing lagi didengar, baik bagi kalangan anak-anak maupun orang dewasa. 



Bahkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang dapat mendapatkan media 

komik dan animasi di rental buku maupun VCD yang telah tersebar dipelosok 

negeri ini. Dalam komik maupun animasi, gambar dapat digunakan sebagai 

media informasi pendidikan, propaganda ekspresi dan hiburan. Komik 

maupun animasi juga dapat dikembangkan sebagai produk kesenian yang 

dapat dijual dan diperkenankan kepada masyarakat. Pemanfaatan media 

gambar seperti itu mendorong muncul dan berkembanganya berbagai jenis 

komik dan animasi. Komik dan animasi sesungguhnya adalah bagian dari 

aspek pendidikan dan penyebarluasan informasi termasuk ilmu pengetahuan 

kepada masyarakat luas. Sebagai media komunikasi, melalui komik dan 

animasi ilmu pengetahuan dapat disampaikan secara cepat dan efektif. Selain 

itu, komik dan animasi juga merupakan sarana hiburan yang tinggi nuilai 

ekonominya. Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin mengungkapkan 

hal ini pada pembukaan Pekan Komik dan Animasi Nasional 2000, di Galeri 

Nasional Jakarta, sabtu (5/2). Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan 

Direktur Jenderal Kebudayaan I Gusti Ngurah Anom, Yahya justru 

mempertanyakan seberapa besar kemampuan masyarakat kita memanfaatkan 

kedua media tersebut. Seni yang menggunakan gambar sebagai media 

ekspresi ini telah berkembang pesat di banyak negeri, apalagi setelah 

teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin canggih. Melalui komik 

dan animasi, ilmu pengetauan dapat disampaikan secara cepat dan efektif. 

Persoalannya adalah seberapa besar kemampuan masyarakat memanfaatkan 

kedua media itu untuk menyampaikan dan memperoleh pengetahuan. Oleh 

karena itu, sasaran tembak tidak hanya ditujukan kepada komikus dan 

animator muda Indonesia, tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat 

agar mencintai komik dan animasi karya bangsa sendiri. Berkaitan dengan 

lapangan pekerjaan, para komikus dan animator dapat memanfaatkan peluang 

yang ada untuk berkreasi dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan 

produk yang memiliki ciri Indonesia dan nilai seni yang tinggi. Pada 



gilirannya nanti, komik dan animasi akan dengan sendirinya memiliki nilai 

ekonomis tinggi. Perkembangan film animasi Indonesia mulai ramai 

dipasaran seiring dengan perkembangan komik. Yang disuguhkan pun sudah 

ada cerita atau dongeng asli Indonesia, seperti Timun Mas, Bawang Merah 

Bawang Putih, dan Malin Kundang. Di tengah serbuan komik-komik asing, 

seperti komik-komik Jepang, Amerika, Eropa yang merajai pasar komik, 

komik Indonesia ternyata masih eksis. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah 

peserta pameran dalam Pekan Komik dan Animasi (PKAN) yang di gelar di 

galeri Nasional beberapa tahun belakang. Yaitu dimulai dengan PKAN I pada 

tahun 1998, PKAN II pada tahun 2000 dan kemudian PKAN III pada tahun 

2001. Perkembangan industri komik dan animasi data ini dapat dibilang 

cukup pesat. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dan kebutuhan akan 

media komik dan animasi seperti halnya dalam industri periklanan, acara TV 

serial, serta cergam-cergam cerita bagi anak yang lebih bertema edukasi. 

Sedangkan rumah-rumah produksi sebagai fasilitator tersebut memiliki 

jumlah yang terbatas dan banyak terpancar menjadi home industri bertaraf 

kecil dan terpisah. Sedangkan dunia komik dan animasi merupakan suatu hal 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan berkaitan dalam 

memenuhi sistem kinerja yang efektif dan efisien dari produksi komik dan 

animasi di Indonesia tersebut. Fenomena hubungan antara komik dan animasi 

ini dapat dilihat pada produk animasi dan komik yang diproduksi oleh Red 

Rocket Animation yaitu “Dongeng Untuk Aku dan Kau” yang diproduksi 

dalam bentuk komik dan animasi, sehingga dapat diartikan bahwa dunia 

komik dan animasi tidaklah dapat dipisahkan. Dengan dibentuknya suatu 

wadah animasi dan komik ini diharapkan akan memudahkan aktivitas 

produktifitas dan menambah efisiensi kinerja antara produk komik dan 

animasi yang melibatkan para animator dan komikus yang diwadahi dalam 

satu rumah produksi. 



 

Gambar 1.1 : Buku dan Film Animasi, cerita Nabi Musa dan Firaun 

Sumber : www.studioanimasibandung.com, 2009 

 

1.2.2 Sejarah Komik Indonesia 

Menelusuri perjalanan komik Indonesia tampaknya tidak akan lepas 

dari tradisi bercerita atau berkomunikasi dengan simbol maupun gambar. Di 

Indonesia sendiri, penggunaan gambar-gambar sebagai media bercerita bisa 

ditemukan pada banyak benda bersejarah, seperti prasasti, candi, dan 

sebagainya. Sebagai contoh, pada Candi Borobudur yang diduga dibangun 

pada masa pemerintahan Raja Syailendra dari Mataram pada tahun 752-842 

Masehi. Di candi tersebut dapat ditemukan 1.460 adegan pada pahatan relief 

tentang ajaran Buddha Gautama. 

• Generasi 1930an 

Merujuk kepada Boneff maka komik Indonesia pada awal 

kelahirannya dapat di bagi menjadi dua kategori besar, yaitu 

komik strip dan buku komik. Kehadiran komik-komik di 

Indonesia pada tahun 1930an dapat ditemukan pada media 

Belanda seperti De Java Bode dan D’orient dimana terdapat 

komik-komik seperti Flippie Flink and Flash Gordon. Put 



On,seorang peranakan Tionghoa adalah karakter komik Indonesia 

yang pertama-tama merupakan karya Kho Wan Gie yang terbit 

rutin di surat kabar Sin Po. Put On menginspirasi banyak komik 

strip lainnya sejak tahun 30an sampai 60-an seperti pada Majalah 

Star(1939-1942) yang kemudian bertukar menjadi Star Weekly. 

Sementara itu di Solo, Nasroen A.S. membuahkan karya komik 

stripnya yang berjudul Mentjcari Poetri Hidjaoe melalui mingguan 

Ratu Timur. Di awal tahun 1950-an, salah satu pionir komik 

bernama Abdulsalam menerbitkan komik strip heroiknya di harian 

Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, salah satunya berjudul “Kisah 

Pendudukan Jogja”, bercerita tentang agresi militer Belanda ke 

atas kota Yogyakarta. Komik ini kemudian dibukukan oleh harian 

“Pikiran Rakyat” dari Bandung. Sebagian pengamat komik 

berpendapat bahwa inilah buku komik pertama-tama oleh artis 

komik Indonesia. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 22 Juni 

2010, 01:56) 

  

• Generasi 1940-50an 

Sekitar akhir tahun 1940an, banyak komik-komik dari Amerika 

yang disisipkan sebagai suplemen mingguan suratkabar. 

Diantaranya adalah komik seperti Tarzan, Rip Kirby, Phantom and 

Johnny Hazard. Kemudian penerbit seperti Gapura dan Keng po 

Gambar 1.2 : Komik  
Ramayana dan Put On 
adalah Komik Indonesia 
Era Tahun 1930an. 
Sumber : anelinda.com, 
2007 



dari Jakarta, dan Perfects dari Malang, mengumpulkannya 

menjadi sebuah buku komik. Ditengah-tengah membanjirnya 

komik-komik asing, hadir Siaw Tik Kwei, salah seorang komikus 

terdepan, yang memiliki teknik dan ketrampilan tinggi dalam 

menggambar mendapatkan kesempatan untuk menampilkan 

komik adapatasinya dari legenda pahlawan Tiongkok ‘Sie Djin 

Koei’. Komik ini berhasil melampaui popularitas Tarzan di 

kalangan pembaca lokal. Popularitas tokoh-tokoh komik asing 

mendorong upaya mentransformasikan beberapa karakter 

pahlawan super itu ke dalam selera lokal. R.A. Kosasih, yang 

kemudian dikenal sebagai Bapak Komik Indonesia, memulai 

karirnya dengan mengimitasi Wonder Woman menjadi pahlawan 

wanita bernama Sri Asih. Terdapat banyak lagi karakter pahlawan 

super yang diciptakan oleh komikus lainnya,diantaranya adalah 

Siti Gahara, Puteri Bintang, Garuda Putih and Kapten Comet, 

yang mendapatkan inspirasi dari Superman dan petualangan Flash 

Gordon. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 22 Juni 2010, 

01:56) 

   
Gambar 1.3: Komik Indonesia Era Tahun 1940-1950an 

Sumber : anelinda.com, 2007 
 
 



• Generasi 1960-70an 

Adapatasi dari komik asing dalam komik Indonesia mendapatkan 

tentangan dan kritikan dari kalangan pendidik dan pengkritik 

budaya. Karena itu penerbit seperti Melodi dari Bandung dan 

Keng Po dari Jakarta mencari orientasi baru dengan melihat 

kembali kepada khazanah kebudayaan nasional. Sebagai hasil 

pencarian itu maka cerita-cerita yang diambil dari wayang Sunda 

dan Jawa menjadi tema-tema prioritas dalam penerbitan komik 

selanjutnya. R.A. Kosasih adalah salah seorang komikus yang 

terkenal keberhasilannya membawa epik Mahabharata dari 

wayang ke dalam media buku komik. Sementara itu dari Sumatra, 

terutamanya di kota Medan, terdapat pionir-pionir komikus 

berketrampilan tinggi seperto Taguan Hardjo, Djas, dan Zam 

Nuldyn, yang menyumbangkan estetika dan nilai filosofi ke dalam 

seni komik. Di bawah penerbitan Casso and Harris, artis-artis 

komik ini mengeksplorasi cerita rakyat Sumatra yang kemudian 

menjadi tema komik yang sangat digemari dari tahun 1960an 

hingga 1970an. Banyak dipengaruhi komik-komik dengan gaya 

Amerika, Eropa, dan Tiongkok. Sebagian besar memanfaatkan 

majalah dan koran sebagai medianya, meskipun beberapa karya 

seperti Majapahit oleh R.A. Kosasih juga mendapatkan 

kesempatan untuk tampil dalam bentuk buku. Tema yang banyak 

muncul adalah pewayangan, superhero, dan humor-kritik. 

(Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 22 Juni 2010, 01:56) 



 

 

• Generasi 1990-2000an 

Ditandai oleh dimulainya kebebasan informasi lewat internet dan 

kemerdekaan penerbitan, komikus mendapat kesempatan untuk 

mengeksplorasi gayanya masing-masing dengan mengacu kepada 

banyak karya luar negeri yang lebih mudah diakses. Selain itu, 

beberapa judul komik yang sebelumnya mengalami kesulitan 

untuk menembus pasar dalam negeri, juga mendapat tempat 

dengan maraknya penerbit komik bajakan. Selain itu beberapa 

penerbit besar mulai aktif memberikan kesempatan kepada 

komikus muda untuk mengubah image komik Indonesia yang 

selama ini terkesan terlalu serius menjadi lebih segar dan muda. 

(Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 22 Juni 2010, 01:56) 

 

Gambar 1.4 :Komik Gundala 
dan Ramayana, Komik 
Indonesia yang sempat 
melejit Era Tahun 1970-an 
Sumber: Anelinda.com 



 
Gambar 1.5 :Komik Indonesia Era Tahun 1990-2000an 

Sumber :jakartabeat.net, 16 September 2009,13:00 

 

Ada dua aliran utama yang mendominasi komik modern 

Indonesia, yaitu Amerika (lebih dikenal dengan comics) dan 

Jepang (dengan stereotype manga). (Wikipedia bahasa Indonesia, 

ensiklopedia bebas, 22 Juni 2010, 01:56) 

1. Aliran Amerika 

Komikus yang memilih style ini kebanyakan memang 

mereferensikan karya mereka pada komikus-komikus 

Amerika. Sebagian dari mereka bahkan ada yang bekerja 

untuk produksi komik Amerika. Beberapa komikus yang 

bisa dikatakan beraliran gaya Amerika antara lain : Donny 

Kurniawan dan Alfa Roby. 

 

Gambar  1.6  : Komik Caroq, 
karya Ahmad Thoriq yang 
terinspirasi dari karakter super 
hero Amerika. 
Sumber : Jakartabeat.net, 2009 



2. Aliran Jepang 

Komikus yang menggunakan aliran ini sangat diuntungkan 

dengan berkembangnya komunitas di Internet. Beberapa 

situs seperti julliedillon.net, howtodrawmanga.com, dan 

mangauniversity memuat banyak informasi pembuatan 

manga. Hal ini juga membuat ciri utama komikus 

Indonesia dengan aliran gambar Jepang, yaitu kebanyakan 

nama pengarangnya disamarkan dengan nickname masing-

masing di dunia maya. Kemungkinan hal inilah yang 

menyebabkan sulitnya mengetahui jumlah tepatnya 

komikus lokal. Beberapa pengarang komik yang aktif 

mengeluarkan karya dengan gaya ini adalah: Anthony Ann, 

Anzu Hizawa, Is Yuniarto dan John G. Reinhart. 

 
Gambar  1.7 : Gaya Komik Aliran Jepang 

Sumber : www.komikunderground.com,2009 

 

• Komik Independent 

Diawali dengan semangat untuk melawan hegemoni komik-komik 

dari luar Indonesia, muncullah komik-komik independen (lokal). 

Mencoba tampil berbeda, membuat gaya gambar lebih variatif dan 

eksperimental. Banyak komikus-komikus indie (independen) 

mengandalkan mesin fotokopi untuk penggandaan karya-karya 

mereka. Sistem distribusi paling banyak dilakukan di pameran 



komik, baik dengan jalan jual-beli atau barter antarkomikus. Tak 

jarang ada komikus yang menghalalkan karyanya untuk 

diperbanyak dan disebarluaskan, dengan motto 'copyleft' (lawan 

dari copyright atau hak cipta). Tentunya tidak untuk tujuan 

komersil. Beberapa studio komik Independen antara lain: Daging 

Tumbuh dan Bengkel Qomik. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia 

bebas, 22 Juni 2010, 01:56) 

 

   

 

1.2.3 Animasi di Indonesia 

Sejak tahun 1933 di Indonesia banyak koran lokal yang memuat iklan 

Walt Disney. kemudian Pada Tahun 1955 Presiden Soekarno yang sangat 

menghargai seni mengirim seorang seniman bernama Dukut Hendronoto (pak 

Ook) untuk belajar animasi di studio Walt Disney, setelah tiga bulan ia 

kembali ke Indonesia dan membuat film animasi pertama bernama Si Doel 

Memilih animasi ini awalnya di buat untuk tujuan kampanye politik. Lalu 

pada tahun 1963 Ook hijrah ke TVRI dan mengembangkan animasi di sana 

dalam salah satu program namun kemudian program itu dilarang karena 

dianggap terlalu konsumtif. (Majalah Concept, Volume04, Edisi.22, 2008) 

• Era 70-an 

Pada tahun 70-an terdapat studio animasi di Jakarta bernama 

Anima Indah yang didirikan oleh seorang warga Amerika. 

Gambar 1.8 : Komik 
Independent 
Sumber : Jogja Comic 
Scene,2002 



Anima Indah termasuk yang mempelopori animasi di 

Indonesia karena menyekolahkan krunya di Inggris, Jepang, 

Amerika dan lain-lain. Anima berkembang dengan baik namun 

hanya berkembang di bidang periklanan. Di tahun 70-an 

banyak film yang menggunakan kamera seluloid 8mm, 

maraknya penggunaan kamera untuk membuat film tersebut, 

akhirnya menjadi penggagas adanya festival film. di festival 

film itu juga ada beberapa film animasi Batu Setahun, 

Trondolo, Timun Mas yang disutradarai Suryadi alias Pak 

Raden (animator Indonesia Pertama). (Majalah Concept, Volume04, 

Edisi.22, 2008) 

• Era 80-an 

Tahun Yang ditandai sebagai tahun maraknya animasi 

Indonesia Ada film animasi rimba si anak angkasa yang 

disutradarai Wagiono Sunarto dan dibuat atas 

kolaborasiualangan si Huma yang diproduksi oleh PPFN dan 

beberapa animator lokal. Ada juga film animasi era tahun 

1980-1990an ditandai dengan lahirnya beberapa studio animasi 

seperti Asiana Wang Animation bekerjasama dengan Wang 

Fim Animation, Evergreen, Marsa Juwita Indah, Red Rocket 

Animation Studio di Bandung, Bening Studio di Yogyakarta 

dan Tegal Kartun di Tegal. (Majalah Concept, Volume04, Edisi.22, 

2008) 

• Era 90-an 

Di tahun ini bertaburan dengan berbagai film animasi 

diantaranya Legenda Buriswara, Nariswandi Piliang,Satria 

Nusantara yang kala itu masih menggunakan kamera film 

seluloid 35mm, kemudian ada serial Hela,Heli,Helo yang 

merupakan film animasi 3D pertama yang di buat di Surabaya, 



Tahun 1998 mulai bermunculan film-film animasi yang 

berbasis cerita rakyat seperti Bawang Merah dan Bawang 

Putih, Timun Mas dan petualangan si Kancil di Era 90-an ini 

banyak terdapat animator lokal yang menggarap animasi 

terkenal dari Jepang seperti Doraemon dan Pocket Monster. 

(Majalah Concept, Volume04, Edisi.22, 2008) 

• Era 2000-an 

Diantara sekian banyak studio animasi di Indonesia, Red 

Rocket Animation termasuk yang paling produktif. Pada tahun 

2000 Red Rocket memproduksi beberapa serial animasi TV 

seperti Dongeng Aku dan Kau, Klilip dan Puteri Rembulan, 

Mengapa Domba Bertanduk dan Berbuntut Pendek, Si Kurus 

dan Si Macan, pada masa ini serial animasi cukup populer 

karena menggabungkan 2D animasi dengan 3D animasi.Pada 

tahun 2003, serial 3D animasi merambah layar lebar 

diantaranya Janus Perajurit Terakhir, menyusul kemudian 

bulan Mei 2004 terdapat film layar lebar 3D animasi berdurasi 

panjang yaitu Homeland. (Majalah Concept, Volume04, Edisi.22, 

2008) 

 

Perkembangan animasi sebenarnya telah meluas di Indonesia, bahkan 

ada beberapa studio yang telah membuat animasi lisensi luar dikerjakan oleh 

tenaga ahli lokal atau dengan kalimat lain, Indonesia sudah lama terkenal 

hanya sebagai tempat produksi industri film animasi Jepang dan Amerika 

Serikat. Data Ainaki (Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia) 

mencatat nama-nama studio animasi Indonesia, diantaranya adalah: Frozzty 

Entertainment, Tunas Pakar Integraha, Castle Production,CAM Solution, 

Mirage, Pustaka Lebah, Jogjakartun, Mrico, Animad Studio, Jelly Fish, 

Bulakartun, Griya Studio, Bening Studio, Studio Kasatmata, Asiana Wang 



Animation, Bintang Jenaka Cartoon Film, Red Rocket, Infinite Frameworks 

Studios Batam dan lain-lain. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 11 

Agustus 2010, 05:56) 

 

1.2.4 Perkembangan dan Potensi Komik dan Animasi Indonesia di Solo 

Di Solo sendiri perkembangan komik Indonesia kurang diperhatikan. 

Komik Indonesia sendiri jarang ditemui baik di toko penjualan maupun 

persewaan komik di Solo. Hal tersebut dikarenakan produksi komik Indonesia 

yang sedikit dan kalahnya komik Indonesia oleh komik asing (komik 

Jepang/Korea/Amerika) yang dikarenakan kualitas gambar maupun cerita 

yang lebih menarik. Mewabahnya komik asing semakin menggeser komik 

Indonesia, padahal pada kenyataannya komik asing lebih membawa dampak 

negatif kepada pembacanya karena komik asing banyak mengandung unsur 

kekerasan dan pornografi. Animasi  sendiri untuk sekarang didominasi oleh 

animasi asing. Baru-baru ini di Solo sedang digalakkan penggalian budaya 

Indonesia yang terancam punah untuk dihidupkan kembali. Komik Indonesia 

adalah suatu budaya membaca dan seni menggambar yang perlu dilestarikan. 

Maka di Solo diperlukan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan 

produksi dan sekolah pembuatan komik maupun animasi Indonesia untuk 

menghidupkan kembali kejayaan komik dan animasi Indonesia yang sempat 

Gambar 1.9 : “ Meraih Mimpi “ film 
animasi 3D Indonesia pertama yang 
ditayangkan di layar lebar. Sumber : 
http://ayusa.files.wordpress.com/2009 



punah, karena komik dan animasi Indonesia merupakan bagian budaya yang 

perlu dilestarikan. 

Kota Surakarta belum terdapat  rumah produksi atau studio yang 

mengkhususkan diri untuk menghasilkan karya-karya komik dan film animasi, 

namun hal tersebut tidak menghentikan peluang dunia komik dan animasi 

Surakarta untuk berkembang. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah khusus 

yang dapat mengakomodir potensi komik dan animasi di Surakarta dalam 

bentuk sebuah pusat komik dan animasi. Pusat komik dan animasi ini nantinya 

akan menjadi wadah kegiatan produksi komik dan animasi Indonesia dalam 

bentuk buku atau majalah komik, film, dan produk animasi lainnya, yang 

didukung dengan sarana promosi, informasi, pendidikan dan hiburan. 

Masyarakat Surakarta telah lama mengenal komik dan animasi 

Indonesia. Beberapa potensi komik dan animasi Indonesia untuk berkembang 

di Surakarta antara lain adalah: 

• Sudah terdapat beberapa studio komik dan animasi yang 

berkembang di Surakarta antara lain Bengkel Qomik (komik), 

Komikaze (komik), Bangjo (komik), Studio Sempit (animasi), 

Daging Tumbuh (animasi). 

• Diluncurkannya Komik  Street Soccer  oleh Bengkel Qomik 

pada acara Solo Berkomik 2004 dan diselenggarakannya acara 

bertema komik dan animasi pada tahun 2005 telah 

membuktikan bahwa sebenarnya banyak bibit-bibit potensial 

untuk mengembangkan dunia desain grafis dan animasi di 

Surakarta. 

• Pemutaran film animasi pendek karya dua orang pecinta 

animasi yang berjudul Arjuna dengan durasi 15 menit dalam 

acara Bengawan Solo Fair di Pura Mangkunegaran pada awal 



Oktober 2005 membuktikan bahwa potensi animasi lokal kota 

Surakarta masih ada. 

• Keberadaan stasiun TV di Surakarta, yaitu Terang Abadi TV 

(TA TV) memperbesar peluang bagi para animator dan 

berbagai perusahaan iklan di Surakarta untuk mengembangkan 

usaha mereka. 

• Maraknya tempat penjualan maupun persewaan komik dan 

film  animasi (VCD dan DVD) di Surakarta dapat mendukung 

pemasaran produksi komik dan animasi Indonesia. 

 

 

 

  

Gambar 1.11 : Favorite, salah satu tempat persewaan komik di Solo. 

Sumber : Dokumen Pribadi,2010 

 

• Keberadaan bioskop di Surakarta, yaitu studio 1 2 3, dan 

Grand 21. Kedua bioskop ini diharapkan dapat memutar 

animasi yang dikerjakan oleh para animator lokal. 

Gambar 1.10 : Planet Movie, salah 

satu tempat persewaan DVD di Solo. 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2010 

 



1.2.5 Kendala Komik dan Animasi Indonesia 

• Belum adanya sekolah khusus komik dan animasi di Surakarta 

yang mempelajari seluk beluk komik dan film animasi secara 

total. 

• Masih belum adanya wadah khusus bagi para komikus dan 

animator di Surakarta untuk berkreasi dan menciptakan karya-

karya. 

• Pihak masyarakat masih ada yang menganggap bahwa komik 

dan animasi adalah hal yang mendatangkan kemalasan, 

padahal komik dan animasi itu sendiri banyak manfaatnya 

dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. 

• Mewabahnya komik dan animasi asing (Jepang dan Amerika) 

yang lebih diminati dan mulai menggeser dunia komik dan 

animasi Indonesia. 

• Belum tergeraknya pihak televisi lokal maupun bioskop untuk 

menayangkan animasi karya anak bangsa. 

1.2.6 Prospek Pusat Komik dan Animasi Indonesia di Surakarta 

Surakarta belum terdapat rumah produksi atau studio yang 

mengkhususkan diri untuk menghasilkan karya-karya komik dan film animasi 

Indonesia, namun hal tersebut tidak menghentikan peluang dunia komik dan 

animasi Indonesia di Surakarta untuk berkembang sehingga dibutuhkan 

sebuah wadah khusus yang dapat menghidupkan kembali karya komik dan 

animasi. Pusat Komik dan Animasi Indonesia di Surakarta ini nantinya akan 

menjadi wadah kegiatan produksi komik dan animasi Indonesia dalam bentuk 

buku komik, majalah, film, dan produk komik maupun animasi lainnya, yang 

didukung dengan sarana promosi, informasi, pendidikan, dan hiburan. 

 

 



1.3 RUMUSAN PERMASALAHAN 

1.3.1 Permasalahan 
• Bagaimana menghidupkan kembali produksi komik dan 

animasi Indonesia di Surakarta sehingga tidak digeser oleh 

perkembangan komik dan animasi asing yang semakin 

mewabah dengan dibuatnya sekolah pembuatan dan produksi 

komik dan animasi Indonesia di Surakarta. 

• Bagaimakah mewujudkan sebuah Pusat Komik dan Animasi 

Indonesia di Surakarta dengan konsep bangunan modern-

tradisional sebagai wadah kegiatan pendidikan maupun 

produksi komik dan animasi Indonesia sebagai wujud 

pelestarian budaya Indonesia yang sempat punah. 

1.3.2 Persoalan 
• Penentuan lokasi site yang strategis sesuai dengan tata guna 

lahan yang diprioritaskan sebagai Pusat Komik dan Animasi 

Indonesia di Surakarta. 

• Penentuan kebutuhan ruang, pengelompokan ruang, besaran 

ruang, pola hubungan ruang dan organisasi ruang dan syarat-

syarat lainnya. 

• Penentuan  penampilan eksterior dan interior bangunan dengan 

konsep tradisional- modern. Bentuk bangunan modern dengan 

sentuhan unsur tradisional Surakarta.  

• Penentuan sistem struktur dan konstruksi maupun utilitas yang 

akan digunakan di dalam bangunan. 

 

1.4 TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1 Tujuan  

• Menyediakan suatu wadah sebagai sekolah dan tempat 

produksi komik dan animasi Indonesia di Surakarta sebagai 



wujud penghidupan kembali atau pelestarian komik dan 

animasi Indonesia yang sempat punah. 

• Menghidupkan kembali tradisi membaca komik Indonesia 

sebagai wujud pelestarian budaya membaca dan pelestarian 

cerita daerah.  

• Sebagai wadah bagi komikus maupun animator muda untuk 

mengembangkan dan melestarikan karya dan produk dalam 

negeri. 

1.4.2 Sasaran 

• Penciptaan konsep bangunan Pusat Komik dan Animasi 

Indonesia Surakarta dengan konsep tradisional-modern. 

• Membuat konsep pengelompokan kegiatan, pola kegiatan, 

kebutuhan ruang, besaran ruang, pola hubungan ruang dan 

organisasi ruang, sreta persyaratan ruang yang dibutuhkan oleh 

kegiatan-kegiatan yang ditampung oleh Pusat Komik dan 

Animasi Indonesia di Surakarta termasuk di dalamnya kegiatan 

penyediaan peralatan dan pemeliharaannya.  

 

1.5 LINGKUP PEMBAHASAN 

Pembahasan diorientasikan pada masalah Perencanaan dan 

Perancangan bangunan modern-tradisional dalam arsitektur pada bangunan 

Pusat Komik dan Animasi Indonesia di Surakarta yang ingin dicapai 

berdasarkan data yang ada, sedangkan hal-hal lain yaitu pemahaman  akan di 

bahas secara garis besar dalam batas lingkup disiplin ilmu arsitektur. 

Pembahasan diluar disiplin ilmu arsitektur akan dibahas sebagai pertimbangan 

sesuai kebutuhan.  

 

 



1.6 METODOLOGI PEMBAHASAN 

1.6.1 Metode Pendataan 

Pengumpulan data-data melalui berbagai cara yaitu : 

• Survey instansional 

Untuk mendapatkan data-data yang diperoleh dari arsip dan 

referensi lain yang relevan dengan tema. 

• Survey Lapangan 

Pengamatan langsung ke lapangan dalam hal ini toko 

penjualan/persewaan komik,  

• Studi literatur 

� Studi literatur yang diperoleh dari buku dan referensi 

lain yang relevan dengan tema. 

� Hasil Tugas Akhir Mahasiswa yang mempunyai 

keterkaitan pembahasan, yang digunakan sebagai 

pembelajaran. 

• Internet 

Mencari tambahan informasi tentang komik Indonesia, animasi 

Indonesia dan berita-berita mengenainya, guna menambah 

bahan pertimbangan perencanaan dan perancangan. 

1.6.2 Metode Pembahasan 

• Analisa Kualitatif yaitu analisa yang tidak menyangkut besaran 

pasti, misalnya aspek suasana, psikologis, karakteristik dan 

estetika. 

• Sintesis, yaitu langkah pendekatan terhadap hasil analisa yang 

berupa aspek perencanaan dan perancangan dengan 

menggunakan standar perencanaan sehingga menghasilkan 

konsep desain. 

 



1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I  

Menjabarkan mengenai pengertian judul, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan, lingkup pembahasan, keluaran, metodologi pembahasan 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II 

Tinjauan teori yang terkait dengan judul Pusat Komik dan Animasi Indonesia 

di Surakarta, teori arsitektur modern-tradisional, teori arsitektur Indonesia dan 

lain-lain.  

BAB III 

Tinjauan mengenai kondisi dan potensi kota Surakarta secara umum, kondisi 

dan potensi kota Surakarta yang berkaitan dengan perkembangan komik lokal 

dan animasi lokal.   

BAB IV  

Menjabarkan analisa permasalahan baik analisa fisik maupun non fisik dan 

pendekatan konsep dasar desain Pusat Komik dan Indonesia di Surakarta, 

mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan yang merupakan hasil 

akhir dari proses analisa untuk kemudian ditransformasikan dalam wujud 

desain fisik bangunan. 


