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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek  

      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).Dalam hal ini.Film Animasi dan Komik 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 sendiri 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 dunia perkomikan Indonesia akibat 

invasi komik asing, hingga kebangkitan kembali komik Indonesia sejak tahun 
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2000 berkat kemudahan akses intenet dan berkembangnya media 

sosial(Khoiri, 2015).  

          Ada pula 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). 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.  
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Diagram 1.1 Presentase umur responsif 

Sumber: Survey dengan menggunakan website ownsurvey.org 

 

Diagram 1.2 Presentase responsive masih membaca komik  

Sumber: Survey dengan menggunakan website ownsurvey.org  
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Diagram 1.3 Presentase frekuensi responsive yang gemar menonton Animasi 

Sumber: Survey dengan menggunakan website ownsurvey.org 

        Diagram diatas adalah presentase dari hasil survey menggunakan 

website www.ownsurvey.com yang di publikasikan melalui dunia maya, dan 

direspon oleh masyarakat usia produktif dari 15-26 tahun sebanyak 56 orang 

responsif. Didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat pada usia tersebut 

sampai sekarang masih banyak yang suka membaca komik dan menonton 

Animasi, sehingga dewasa ini noteban bahwa komik dan animasi hanya untuk 

anak anak sudah sangat tertinggal. Pada chart yang kedua presentase 

masyarakat pada usia tersebut menyatakan bahwa sekitar 75% mereka masih 

membaca komik sampai sekarang, dan yang ketiga presentase masyarakat 

gemar menonton animasi hampir setiap minggu. 

        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 
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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 “Knight Kris”, “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, faza ibnu abaidillah (CNN,2017) 

mengenai pengalaman pekerjaannya membuat komik juki yang dulunya hadir 

dalam bentuk buku dan komik strip di media sosial,kini dapat hadir dalam 

serial webtoon.kini sang kreator komikus akan mengangkat komik juki menjadi 

animasi yaitu “juki the movie” yang akan dihadirkan  dengan bantuan 

beberapa studio animasi 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 turut 

berkembang dan bermunculan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, kedua 
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bidang industri kreatif ini masih bergerak di bidang mereka masing-masing 

secara terpisah. Studio komik hanya memproduksi komik, begitu pula dengan 

studio animasi yang hanya memproduksi film animasi saja. Oleh karena itulah 

Studio Animasi dan Komik  menghadirkan sebuah sarana berupa studio 

dimana komikus dan animator dapat bekerjasama dalam pengerjaan karya 

yang dapat diproduksi dan dipasarkan secara komersil.  

      Studio Animasi dan Komik  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 Studio Animasi dan Komik  dalam judul ini apabila 

diterjemahkan akan menjadi ‘ruang kerja untuk memproduksi komik yang 

dianimasikan’. Hal ini merujuk pada konsep utama fungsiStudio Animasi dan 

Komik  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 Studio Animasi dan 

Komik .Dalam alur produksi ini, tim produksi komik bertugas memproduksi 

komik sekaligus berperan sebagai story writer dan character maker utama 
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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 Studio Animasi dan Komik  

ditentukan berdasarkan pelaku kegiatan yang terlibat dalam proses produksi 

komik dan film animasi serta potential demand berdasarkan jumlah genre-

genre komik dan film animasi.  Tujuan dan sasaran pembahasan. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan   

1.2.1 Tujuan 

      Tujuan dari pembuatan Studio  Animasi Dan Komik ini yaitu 

memperoleh sebuah rancangan bangunan dan desain studio yang 

dapat di pergunakan sebagai wadah sarana lapangan pekerjaan 

industri kreatif di semarang dengan memiliki konsep arsitektur yang 

berasal dari esensi objek projek.dimisalkan esensi animasi dan komik 

selalu terkait dengan gambar bergerak dan berwarna,sebuah fantasi 

ide atau ikondari animasi dan komik tersebut maka di wujudkan dengan 

sebuah perancangan pola bentuk dengna esensi terkait.menciptakan 

dan merancang tatanan ruang didasrkan dari fungsinya seperti 

membutuhkan ruang khusus dalam segi akustik bangunanya sebagai 

suatu kenyamanan dan permudah eksesibilitas. 

 

1.2.2 Sasaran 

Sasarn yang akan dicapai adlah merancang dengan landasan teori dan 

program untuk dasar dari perancanaan studio animasi dan komik ini 
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sehingga dapat merancang bangunan dengan bentuk (citra arsitektur) 

yang terkait dengan esensi animasi dan komik lokal  

 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam merancang dan mendesain “Studio Animasi dan 

Komik Di Semarang” ini adalah merncanakan dengan landasan teori dan 

program arsitektur yang dilakukan dan menyelesaikna permasalahan 

bagaimana mengembangkan bentuk arsitektur pendekatan animasi serta 

bagaimana menyelesaikan kenyamanan visual pencahayaan dalam ruang. 

1.4 Metode Pembahasan 

a) Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yaitu:  

 Observasi lapangan  

Merupakan proses pencarian data secara langsung di lapangan untuk 

mengetahui keadaan lokasi dan mengamati Projek  serupa dengan 

langkah-langkah survey sebagai berikut: 

1. Memilih bangunan dengan fungsi yang serupa untuk di jadikan 

studi fungsi dalam project. 

2. Mengamati bagaimana kegiatan yang dilakukan di dalam 

bangunan studio animasi dan komik. 

3. Mengambil foto-foto yang diperlukan untuk situasi bangunan 

dengan fungsi yang serupa. 
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4. Mendata pengguna bangunan tersebut 

(staff,animator,komikus,dll) 

5. Wawancara dengan pihak pengelola 

6. Mengamati hubungan antar ruang dalam dan ruang luar. 

 

 Studi Literatur  

Merupakan proses studi literatur mengenai standar dan syarat-syarat 

perancangan Studio dan Kantor, teori penunjang dan studi kasus 

pembanding baik dari dalam maupun luar negri melalui berbagai media 

sumber. 

 Studi Preseden  

Studi Kasus terhadap bangunan bangunan Studio Animasi maupun 

Komik ataupun bangunan arsitektur nusantara yang ada di indonesia, 

sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam mendesain dengan 

menggabungkan unsure unsure tropis dan etnik yang ada di Indonesia 

b) Analisis data  

Menyangkut tipologi dan morfologi, standard dan syarat implementasi 

desain yang baik pada bangunan Studio Animasi dan Komik serta 

menyusun studi dan analisa terhadap kebutuhan project ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dan menganalisa data dari hasil observasi yang 

telah dilakukan mengenai kebutuhan ruang,studi fungsi 

ruang,pengguna bangunan dan pola aktivitasnya.selain itu dianalisa 
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pula besaran ruang dalam dan luar yang di butuhkan untuk setiap 

aktivitas.untuk studio animasi dan komik diamati pula pengamatan 

khusus untuk ruang dari segi kebutuhhan kenyamanan visual dalam 

penerangan pencahayaan. 

2. Hasil observasi kemudian akan dikaji lebih lanjut berdasarkan 

dengan teori-teori peraturan,dan standar yang di peroleh dari studi 

literatur.hal ini dilakukan dengan tujuan agar mampu memperoleh 

data analisa kebutuhan ruang dan sirkulasi yang standar,ideal dan 

sesuai sehingga tidak akan terjadi sebuah ruang yang terbuang. 

3. Setelah melakukan pendataan analisa kebutuhan ruang dan 

melakukan sudi literatur, dibutuhkan pula menganalisa tapak yang 

akan dipilih dengan melakukan perbandingan kriteria dan scoring 

terbaik setelah itu akan dipilih tapak yang layak dalam project. 

c) Sintesis Data  

Pendataan dilakukan terhadap data kondisi eksisting  yaitu data kasus 

pembanding, dan juga standar teori untuk menjadi dasar perencanaan 

konsep. Kemudian membuat pemprograman dan menghitung kebutuhan 

ruang di tiap ruang sehingga mendapatkan ukuran yang tepat,terbentuk 

penzoningan(pengelompokan ruang) sehingga akan memperoleh luasan 

total akhir baik ruang dalam ataupun ruang luar  

d) Penyusunan Konsep dan perancangan arsitektur 

Merupakan hasil dari integrasi data dari lapangan dan analisis studi yang 

telah dikaji pada tahap sintesis data yang kemudian diolah menjadi konsep 

perencanaan dan perancangan desain. 
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Metoda perancangan arsitektur yang dapat dikaitkan dengan asensi digital 

animasi dan komik dengan ilmu arsitektur adalah dengan penerapan 

pendekatan semiotaka dalam pengolahan bentuk arsitekturalnya(kaitan 

dengan arsitektural) 

Diagram 1.5: rangka metoda perancangan 

Sumber : Analisi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I         PENDAHULUAN 
 

Meliputi berupa latar belakang Projek , Tujuan dan Sasaran 

Pembahasan, Lingkup pembahasan. Metode Pembahasan, 

dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROJEK  

 

Esensi animasi dan 

komik 

Pengaplikasian 
arsitektur nusantara 

pada bangunan 

Judul poject studio 

animasi dan komik 

Desain pola bentuk 

arsitektur nusantara 

dalm perancangan 

studio animasi dan 

komik  
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Meliputi beberapa tinjauan yang terbagi menjadi 3 yaitu, 

Tinjauan Umum, Tinjauan Khusus dan kesimpulan. Batasan, 

serta Anggapan. Tinjauan umum merupakan penjelasan 

mengenai masalah dan memberikan informasi tentang Projek  

secara makro dan umum. Tinjauan Khusus menjelaskan 

deskripsi serta analisis tentang Projek  secara makro dan 

khusus. Kesimpulan, Batasan, serta Anggapan berisi 

rangkuman tentang uraian deskriptif dan analisis yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

Menjelaskan beberapa analisis yang dibutuhkan dalam Projek  

yang akan di rancang dan dikerjakan. Antara lain analisa 

pendekatan arsitektur, analisa pendekatan sistem bangunan, 

dan konteks lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

 

Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep program, Tujuan 

Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan dan Program 

 

BAB V KAJIAN TEORI 

 

Pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teori tema desain 

dan kajian teori permasalahan dominan 
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1.6 Kerangka Pola Pikir 

Diagram 1.6 : Pola pikir 

Sumber. Analisa pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMASALAHAN POTENSI 

Kurangnya perkembangan 
karya-karya animasi dan 
komik di kab.semarang  

Animasi dan komik sebagai 
media komunikasi yang 
informatif dan edukatik 

Masyarakat kurang tahu 

keberadaan animasi dan 

komik lokal 

Kurangnya 

publikasi,pengolahan dan 

nkegiatan apresiasi 

Kab.semarang sebagai 

kota budaya dan kota 

industri usaha 

Peminat animasi dan 

komik sebagian besar dari 

mahasisiwa/pelajar 

Adanya Studio ,lembaga 

pendidikan dan komunitas 

yang mendukung 

Kurangnya wadah untuk 

pengembangan animator 

dan komikus yang tetap 

Perlunya Studio 

animasi dan komik 

di kab.semarang 

Sebagai wadah yang pengembangan bakat imajinatif 

dan komunitaf sehingga perkembangan animator dan 

komikus dapat dikenal di masyarakat 


