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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri kreatif adalah "Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, 

keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan 

pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu 

tersebut" (Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, 2008). Subsektor 

dalam industri kreatif meliputi beberapa bidang, antara lain: periklanan, arsitektur, 

pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video film, dan fotografi, permainan 

interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer 

dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan.Komik dan film 

animasi adalah dua contoh industri kreatif yang termasuk kedalam kategori desain, 

penerbitan, dan film yang sudah tidak asing didengar di Indonesia. 

 

Komik merupakan salah satu bidang industri kreatif yang telah ada di Indonesia 

sejak tahun 1930-an. Pada dasarnya komik adalah cerita bergambar (dalam majalah, 

surat kabar, atau berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu (KBBI) 

serta memiliki kumpulan gambar yang tersusun dalam panel-panel yang saling 

berkaitan sehingga menjadi sebuah jalinan cerita (Boneff, 1998).Komik di 

Indonesia sediri memiliki sejarah yang panjang, bahkan dari jaman kolonial saat 

Indonesia masih bernama Hindia Belanda pada tahun 1930-an. Diawali dengan 

penerbitan komik pada surat kabar, munculnya berbagai macam komik Indonesia 

yang bertemakan superhero, terjadinya fase mati suri dalam duniaperkomikan 

Indonesia akibat invasi komik asing, hingga kebangkitan kembali komik Indonesia 

sejak tahun 2000 berkat kemudahan akses intenet dan berkembangnya media 

sosial(Khoiri, 2015). 

 

Adapula bidang industri kreatif  lainnya yang memiliki hubungan erat dengan dunia 

perkomikan yakni industri animasi. Animasi atau animate artinya menjadikan 

hidup, atau menjadikan karakter seolah-oleh hidup. Selain itu, Animasi adalah 

bagian dari perfilman, sehingga seluruh prinsip pembuatannya bisa diterapkan 

(Tirta, 2006).Animasi di Indonesia pada awalnya digunakan sebagai media 

kampanye untuk kepentingan politik. Pada awal tahun 1970-an mulai banyak 

animator yang disekolahkan diluar negeri untuk mempelajari ilmu animasi yang 

dipergunakan untuk bidang periklanan. Film animasi sendiri mulai berkembang dan 

diproduksi dalam bentuk 2D sejak tahun 2000 dimana teknologi komputer sudah 

banyak dipergunakan, hingga akhirnya saat ini film animasi Indonesia telah 

berkembang dan diproduksi dalam bentuk 3D dan ditayangkan baik dalam bentuk 

serial maupun film layar lebar (Syukur, 2012).  
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Sunny Gho, CEO Kosmik, penerbit komik lokal, berkata bahwa, “Komik Indonesia 

saat ini tengah hangat-hangatnya dan mulai meningkat” dalam wawancaranya 

bersama CNN Indonesia di Jakarta Comic Con JIExpo Kemayoran (2015). 

Menurutnya hal ini disebabkan oleh perubahan pola pikir penerbit komik lokal 

yang sebelumnya enggan menerbitkan komik lokal yang dianggap tak menjual 

menjadi menarik berkat komik “Garudayana” pada tahun 2009. Kini Indonesia 

telah berhasil menjual 15 judul buku baru setiap bulannya. Angka ini dianggap 

sebagai sebuah kemajuan dibandingkan dengan tahun 2008 dimana komik lokal 

tidak menjual sama sekali dan 10 judul per tahun pada tahun 2010. 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Direktur Jendral Pengembangan Ekspor 

Nasional Kementrian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak mengenai film animasi. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor subsektor film, video, 

fotografi, dan animasi pada tahun 2010 baru mencapai Rp 595 miliar dan terus 

mengalami peningkatan padatahun 2013 dengan nilai mencapai Rp 639 

miliar(2015). Sejauh ini, berbagai film animasi karya anak bangsa juga sudah 

ditayangkan disejumlah stasiun televisi Indonesia, seperti film “Keluarga Somat”  

dan “Petok Si Ayam Kampung” di Indosiar, “Si Entong” dan “Adit & Sopo Jarwo” 

di MNC TV, serta “Kiko” di RCTI. Bahkan banyak diantaranya yang telah 

mendapatkan penghargaan internasional, seperti film “Tatsumi”, “Battle of 

Surabaya”, “The Escape”, dan juga film animasi yang diunggah di media Youtube, 

yaitu “Lakon pada Suatu Ketika”. 

 

Produksi komik dan film animasi merupakan industri kreatif yang dapat berjalan 

secara bersama, yaitu dengan adanya pembuatan film animasi dengan adaptasi 

cerita dari komik dan begitu pula sebaliknya.Hal ini diungkapkan oleh seorang 

kreator komik, Alfi Zachkyelle (2016) mengenai pengalaman pekerjaannya ketika 

stasiun televisi TRANS7 menghubunginya untuk melakukan sebuah proyek film 

animasi yang diangkat berdasarkan  komik karangannya : "Vienetta ft The Stupid 

Aliens". Pengerjaan film animasi ini dikerjakan sekaligus disutradarai oleh Alfi 

dengan bantuan tim produksinya yaitu AZFN Studio dengan bantuan beberapa 

studio animasi lainnya. Akan tetapi proses pembuatan komik "Vienetta ft The 

Stupid Aliens" sendiri telah diselesaikan sebelumnya oleh Alfi saat bekerja dalam 

sebuah komunitas komik lainnya. Berdasarkan pengalaman ini, dapat disimpulkan 

bahwa saat ini produsen komik dan film animasi hanya bekerja berdasarkan bidang 

masing-masing sebab mereka tidak memiliki talenta atau sumber daya manusia 

serta fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi bidang lainnya 

 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, produksi komik maupun film animasi 

di Indonesia kini tengah gencar dikembangkan dan diproduksi. Komunitas 

produsen komik dan film animasi di Indonesia pun turutberkembang dan 

bermunculan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, kedua bidang industri kreatif ini 

masih bergerak di bidang mereka masing-masing secara terpisah. Studio komik 
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hanya memproduksi komik, begitu pula dengan studio animasi yang hanya 

memproduksi film animasi saja. Oleh karena itulah Animated Comic Studio 

menghadirkan sebuah sarana berupa studio dimana komikus dan animator dapat 

bekerjasama dalam pengerjaan karya yang dapat diproduksi dan dipasarkan secara 

komersil. 

 

Animated Comic Studio berasal dari kata animated, comic dan studio. Animated 

atau animation yang juga dikenal dengan istilah motion picture  memiliki 

pengertian gambar bergerak (Tirta, 2006). Disebut gambar bergerak karena dalam 

proses pembuatannya menggunakan gambar yang berurutan dan dimanipulasi 

sedemikian rupa sehingga gambar tersebut seolah-olah dapat bergerak. Sementara 

itu Comic atau komik menurut Marcell Boneff, dalam komik biasanya terdapat 

kumpulan gambar yang tersusun dalam panel-panel yang saling berkaitan sehingga 

memiliki jalinan cerita (Komik Indonesia, 1998). Adapula arti studio menurut 

KBBI adalah ruang tempat bekerja. Sehingga makna Animated Comic Studio dalam 

judul ini apabila diterjemahkan akan menjadi ‘ruang kerja untuk memproduksi 

komik yang dianimasikan’. Hal ini merujuk pada konsep utama fungsiAnimated 

Comic Studio yaitu sebuah fasilitas untuk membuat komik yang selanjutnya akan 

diadaptasi menjadi sebuah film animasi dalam sebuah alur produksi yang 

berkelanjutan. 

 

Karya yang diproduksi dalam studio ini adalah komik dan adaptasinya menjadi film 

animasi yang dikerjakan oleh tim produksi Animated Comic Studio.Dalam alur 

produksi ini, tim produksi komikbertugas memproduksi komik sekaligus berperan 

sebagai story writer dan character makerutama bagi film animasi yang akan 

diproduksi dalam bentuk komik.Sementara itu animator bertugas untuk membuat 

film animasi dari komik yang telah dibuat oleh sang komikus. Penentuan kapasitas 

dalam Animated Comic Studio ditentukan berdasarkan pelaku kegiatan yang terlibat 

dalam proses produksi komik dan film animasi serta potential demand berdasarkan 

jumlah genre-genre komik dan film animasi. 

 

Oleh karena itu, Animated Comic Studio mengusung konsep Collaborative 

Workspace yang menitikberatkan pada kerjasama antara studio komik dan studio 

animasi dalam melakukan sebuah proses produksi, sehingga desain fasilitas 

dirancang untuk mempermudah aksesibilitas dan komunikasi untuk memproduksi 

komik dan film animasi antara pelaku kegiatannya mulai dari bahan baku produksi 

komik yaitu ide cerita hingga pengadaptasian komik menjadi film animasi dan 

pemasarannya dalam bentuk pameran. 

 

Konsep Collaborative Workspace pada awalnya berasal darisebuah bangunan untuk 

tentara dan keluarga mudanya bernama 'Westgate West'. Bangunan ini kemudian 

menjadi bahan penelitian tentang bagaimana persahabatan antar tetangga dalam 

dapat tercipta oleh tiga orang peneliti, yaitu dua orang psikolog bernama Leon 
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Festinger, Stanley Schachter, dan seorang sosilog bernama  Kurt Back. Para peneliti 

ini percaya bahwa ‘ruang fisik’ merupakan kunci dari proses terbentuknya 

persahabatan, dimana "Persahabatan dapat tumbuh dengan adanya kontak secara 

tidak langsung yang terjadi seperti pada saat seseorang akan pergi atau pulang 

kerumahnya dan berpapasan dengan tetangganya". Dalam sudut pandang ketiganya, 

tidak banyak orang-orang dengan perilaku serupa yang menjadi teman, akan tetapi 

orang-orang yang sering berpapasan satu sama lain memiliki kemungkinan untuk 

berteman lebih tinggi dimana mereka pada akhirnya akan mulai mendapatkan 

kesamaan perilaku.  

 

 
Gambar 1.1: Skema Diagram Gedung Westgate West 

(Alter, 2016) 

 

Dalam suatu proses produksi industri kreatif dibutuhkan pula suatu sarana untuk 

memasarkan hasil karyanya kepada masyarakat. Maka dari itu Animated Comic 

Studio juga menghadirkan fasilitas Exhibition Center yang terdiri atas perpustakaan 

komik untuk mengarsipkan sekaligus memasarkan komik, theater untuk menonton 

film animasi, dan toko souvenir dimana pengunjung dapat membeli barang-barang 

souvenir yang berhubungan dengan film animasi produksi Animated Comic Studio. 

 

Animated Comic Studio direncanakan akan dibangun di BSD City, sebuah kota 

mandiri yang dikembangkan oleh Sinarmas Land di daerah Tangerang Selatan. 

Pemilihan lokasi ini terkait dengan fungsi Animated Comic Studiodalam industri 

kreatif, dimana BSD City termasuk kedalam kawasan strategis untuk perdagangan 

dan jasa. Adapula alasan pemilihan tapak lainnya adalah masih tersedianya banyak 

lahan strategis di BSD City yang dekat dengan pusat keramaian dan pertokoan 

untuk menyuplai bahan baku namun masih cukup tenang untuk melakukan aktifitas 

produksi industri kreatif. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Memperoleh sebuah rancangan studio yang dapat digunakan sebagai sarana 

kolaborasi antar komikus dan animator untuk bekerja, memproduksi, hingga 

memasarkan hasil karyanya dengan fasilitas yang memadai, memenuhi 

standar kebutuhan, dan dilengkapi dengan lingkungan kerja yang 

meningkatkan kreatifitas, serta diharapkan dapat memberikan berbagai 

dampak positif bagi pertumbuhan industri kreatif komik dan animasi di 

Indonesia. 
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1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan Animated Comic Studiomelalui aspek-aspek panduan 

perancangan (design guide lines aspect) dan alur pikir proses penyusunan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dan 

desain grafis yang dikerjakan. 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Subyektif 

Sebagai landasan Program Perencanaan dan Perancangan dalam Arsitektur 

dalam merencanakan Animated Comic Studio yang kemudian menjadi 

pegangan dan acuan dalam perancangan grafis yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

 

1.3.2 Objektif 

Perencanaan dan Perancangan Animated Comic Studio diharapkan dapat 

menjadi masukan dan arahan dalam merancang bangunan studio komik dan 

animasi sebagai sarana pendukung industri kreatif Indonesia khususnya 

dalam bidang komik dan film animasi. 

 

1.4 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang dipakai dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan PerancanganTugas Akhir ini memakai metode deskriptif dan 

preseden. Metode deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdiri atas 

data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan melakukan wawancara 

dengan narasumber yang berkaitan dengan industri komik dan animasi serta 

melakukan studi banding dengan fasilitas yang serupa dengan perancangan 

Animated Comic Studio, sementara itu data sekunder didapatkan dengan studi 

literatur yang berkaitan dengan dasar-dasar serta proses produksi komik dan film 

animasi. Adapun metode preseden yang dilakukan dengan melihat tipologi konsep 

bangunan Pixar Animation Studios untuk film animasi dan beberapa studio komik 

milik komikus Jepang. 

 

1.5 Kerangka Bahasan 

1.5.1 Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 

lingkup, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

 

1.5.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka mengenai pengertiankomik dan animasi menurut beberapa ahli 

serta sejarah perkembangannya di dunia hingga berkembang di Indonesia, 

proses produksi komik dan film animasi, hingga tipologi studio komik dan 
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animasi yang menjadi refrensi. Adapunpersyaratan bangunan yang terkait 

dengan fasilitas dan kegiatan dalam Animated Comic Studio. 

 

1.5.3 Data 

Berisikan data-data fisik dan nonfisik terkait dengan perencanaan dan 

perancanganAnimated Comic Studio. Beberapa diantaranya adalah data hasil 

studi banding dengan studio komik dan  studio animasi, mulai dari alur proses 

produksi, pelaku kegiatan yang terlibat dalam proses produksi, hingga 

kebutuhan fasilitas untuk produksi komik dan film animasi. Adapun tinjauan 

lokasi perencanaan peracangan secara umum, tinjauan lokasi tapak, dan 

peraturan tata guna lahan yang terdapat pada lokasi tapak. 

 

1.5.4 Analisis 

Berisikan analisis perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan 

prediksi kebutuhan fasilitas, kebutuhan kapasitas ruang sesuai dengan standar 

yang diperoleh pada program ruang. Menentukan citra dan karakter bangunan 

sesuai dengan penekanan desain yang berkaitan dengan aspek fungsional dan 

aspek kontekstual. Serta menganalisis prediksi kebutuhan luas tapak, karakter, 

dan persyaratan bangunan.  

 

1.5.5 Hasil 

Berisikan hasil rumusan kajian/analisis berupa program ruang dan konsep 

dasar perancangan serta karakter tapak terpilih termasuk kesimpulan yang akan 

digunakan sebagai dasar acuan dalam perancangan Animated Comic Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


