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ABSTRAK 

 

 

 

 

Pepri Prasetyo 2008. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul Promosi Komik 

Desa Wisata Kampung Batik Laweyan  

Adapun permasalahan yang dikaji adalah Bagaimana merancang Komik promosi 

yang berisi wisata, sejarah yang dimiliki Kampoeng Batik Laweyan yang dikemas 

secara ringan, sehingga dapat menarik minat remaja untuk mengunjungi 

Kampoeng Batik Laweyan.? Bagaimana merancang media promosi yang tepat 

untuk pendukung Komik Promosi Laweyan? 

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah Menciptakan visualisasi gambar yang 

menarik, komunikatif, dan edukatif.Menciptakan komik sebagai jembatan untuk 

mempromosikan Kampoeng Batik Laweyan dengan potensi sejarahnya, untuk 

menciptakan kepedulian generasi muda terhadap sejarah bangsa Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam penggumpulan data adalah dengan observasi 

dan studi pustaka. Mengumpulkan data yang berupa tulisan maupun data yang 

berupa gambar dari sumber–sumber yang telah ada, guna penyusunan cerita 

maupun pengilustrasian dari cerita ini sendiri, yakni dari buku–buku maupun 

bahan pustaka pendukung lainnya. 

Dalam pengerjaan komik, yang diperlukan bukan hanya mempunyai 

keterampilan atau keahlian dalam menggambar, namun perlu adanya kemampuan 

dalam menulis cerita yang menarik, karena komik yang baik harus mampu 

menyeimbangkan antara gambar dan cerita sehingga tidak berat sebelah, 

Melakukan kegiatan periklanan dan promosi penjualan harus disesuaikan dengan 

target yang dituju, hal ini akan mengefektifkan kegiatan promosi, sehingga tujuan 

dari promosi yang dilakukan tercapai. Selain itu yang paling utama adalah 

mencoba untuk menggali kebudayaan nasional yang bila kita renungkan kembali, 

kebudayaan Indonesia sangatlah kaya dan beragam, tidak akan habis dieksplorasi. 
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Dengan tulus karya tugas akhir ini kupersembahkan untuk: 

       Bapak dan Ibu 

Yang dengan penuh kasih sayang untuk membesarkan dan merawat ananda... atas 

bimbingan, doa, dan dukungannya hingga ananda dapat seperti sekarang 
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“Bagiku tidak ada masalah yang terlalu besar di dunia ini karena yang Aku Imani 

adalah Allah Yang Maha Besar ” 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komik adalah seni berurutan yang terjuktaposisi ( berdampingan atau 

bersebelahan ) (Mc Cloud, Scott, 1993: 8-9). Seni komik sebagai salah satu seni 

yang sudah lama dikenal masyarakat. Ciri khas bentuk seni komik ini adalah 

membawa kita berimajinasi ke dalam alam yang berbeda dengan alam kita, atau 

ke lingkungan sosial yang tidak akan pernah kita masuki. Secara langsung, atau 

melalui tokoh-tokohnya, penulis membeberkan pandangan dunianya menawarkan 

renungan yang mustahil disampaikan secara langsung atau melalui tokoh-

tokohnya di dalam situasi komunikasi melalui komunikasi verbal yang miskin 

nuansa karena adanya bingkai yang membatasi (ukuran balon). Di dalam cerita 

sentimental, misalnya tampak bahwa komikus di dalam mulut tokoh-tokohnya 

berbagai reaksi verbal yang seringkali sepadan dengan opini masyarakat yang 

biasa dikumpulkan dalam survei yang menggunakan kuesioner (Marcel Boneff, 

1998: 8) 

Komik merupakn sebuah media yang tidak asing lagi dalam kehidupan 

masyarakat khususnya remaja. Dan di dalam kehidupan remaja itu, komik sudah 

menjadi semacam media hiburan yang tidak asing lagi, karena selama ini komik 

lebih banyak dikonsumsi oleh para remaja. Dalam hal ini remaja terpilih karena 

remaja saat ini lebih cenderung mengikuti kepada budaya yang sedang mewabah 

(trend) dan lebih mudah terpengaruh terhadap hal baru yang dianggap 

menarik,untuk menimbulkam  keinginan melestarikan seni budaya yang hampir 

punah. Remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian, karena sifat-sifat 
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khasnya dan karena peranan yang menentukan dalam kehidupan individu dalam 

masyarakat orang dewasa (Sumardi Suryabrata, 1982: 31). 

Dalam kehidupan remaja itu, komik sudah menjadi semacam media hiburan 

yang tidak asing lagi, karena selama ini komik lebih banyak dikonsumsi oleh para 

remaja. Yang nanti didalamnya diselipkan semacam unsur pengetahuan atau 

pengenalan, dalam hal ini pengenalan tentang desa wisata Kampoeng Batik 

Laweyan. 

Salah satu wadah yang tepat dalam usaha penyelamatan budaya dalam arti 

pelestarian, pengenalan dan pengkajian serta pusat informasi yang sejalan dengan 

program pemerintah, dalam hal tersebut salah satunya adalah mempromosikan 

dan mengembangkan Kampung Batik Laweyan sebagai aset pariwisata di wilayah 

kotamadya Surakarta. Pada kenyataannya sekarang, yang kita bisa lihat Laweyan 

sudah tidak seperti keadaan yang dulu lagi, orang lebih mengenal Laweyan hanya 

sebagai sebuah sejarah saja dan tidak sedikit orang menganggap Laweyan tidak 

mempunyai daya tarik untuk dikunjungi walaupun untuk sekedar berbelanja batik. 

Padahal sebenarnya Laweyan merupakan salah satu aset pariwisata, khususnya 

pariwisata pendidikan, sejarah dan budaya kota Solo yang patut dipertahankan 

karena Laweyan merupakan salah satu cikal bakal batik di Solo. 

kampung Jawa “Laweyan” yang memiliki identitas sebagai perkampungan 

saudagar. Karakteristiknya sangat berbeda dengan kampung lainnya di kota 

Surakarta (Solo). Hingga disebut sebagai kampung dagang Laweyan. Kawasan 

Laweyan sebagai peninggalan bersejarah kota lama adalah tepat untuk diangkat 

kembali, selain karena nilai History Life Wong Laweyan sebagai pedagang batik 

yang kaya raya, sukses dan terpandang, Laweyan juga mempunyai potensi local 
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genius untuk menjadikan “dirinya sendiri” sebagai salah satu situs sejarah budaya 

khususnya batik tradisional yang ada sejak jaman kerajaan pajang 

Berdasarkan hal inilah penulis ingin memperkenalkan Kampoeng Batik 

Laweyan yang dikemas secara ringan, melalui komik agar lebih menarik minat 

masyarakat khususnya remaja agar lebih mengenal bahkan mengunjungi tempat 

wisata Kampoeng Batik Laweyan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang Komik promosi yang berisi wisata, sejarah yang 

dimiliki Kampoeng Batik Laweyan yang dikemas secara ringan, sehingga 

dapat menarik minat remaja untuk mengunjungi Kampoeng Batik Laweyan. 

2. Bagaimana merancang media promosi yang tepat untuk pendukung Komik 

Promosi Laweyan. 

 

C. Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan dari pembuatan “KOMIK PROMOSI DESA WISATA 

KAMPOENG BATIK LAWEYAN UNTUK REMAJA” ini adalah lebih dari 

jawaban rumusan masalah: 

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan visualisasi gambar yang menarik, komunikatif, dan edukatif. 

2. Menciptakan komik sebagai jembatan untuk mempromosikan Kampoeng 

Batik Laweyan dengan potensi sejarahnya, untuk menciptakan kepedulian 

generasi muda terhadap sejarah bangsa Indonesia. 
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D. Target Visual 

Sebelum menentukan target visual, diperlukan adanya pembatasan media 

yang akan digunakan, yaitu dengan membatasi pada media yang dapat membuat 

kegiatan promosi  ini memiliki daya tarik dan efektif. Penggunaan media yang 

tepat harus diupayakan agar pesan-pesan informatif dapat dikomunikasikan 

dengan baik kepada khalayak. Untuk itu diperlukan ide yang cemerlang. 

Dalam promosi ini, penulis merencanakan beberapa media, antara lain: 

1. Komik 

2. Poster. 

3. X banner 

4. Stiker 

5. Pembatas buku 

6. Pin. 

7. Kaos. 

 

E. Target Market dan Audiens 

Target Audiens (konsumen sasaran) adalah pasar sasaran ditambah dengan 

faktor-faktor disekelilingnya yang mempengaruhi pasar sasaran untuk mengambil 

keputusan. Target Audiens juga bisa disebut sebagai khalayak target, yaitu 

khalayak potensial yang menjadi sasaran bidik iklan. Khalayak target ini sendiri 

bisa dipilah-pilah berdasarkan jenis kelamin, usia, minat khusus, atau kelas sosial. 

Penyempitan target audiens sendiri tujuannya untuk mengidentifikasikan 

dengan tepat siapa yang paling dominan untuk dijadikan sasaran periklanan. 
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Karena di dalam promosi ini ingin menjangkau pada masyarakat remaja 

dikarenakan substansi dari promosi dan media serta pendistribusian media 

nantinya, maka target audiens yang akan dituju sebagai berikut: 

1. Demografi 

a. Jenis Kelamin  : Perempuan dan Laki-laki 

b. Usia   : 13-20 tahun (remaja) 

c. Status Ekonomi  : Kelas menengah ke atas 

d. Pendidikan  : SMP – Perguruan Tinggi 

2. Geografis   : Berdomisili di luar kota Solo 

3. Psikoagrafis  : Suka mengunjungi lokasi wisata sejarah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan tentang Komik 

1. Definisi Komik 

Komik memiliki beraneka bentuk dan rupa. Komik telah ada kurang lebih 

satu abad yang lalu, merupakan salah satu karya seni yang cukup komplek, yaitu 

gabungan antara karya sastra dan seni rupa yang dapat dinikmati pembacanya.  

Keunikan dan daya tarik estetiknya, baik dari sisi visual maupun verbal, komik 

dapat mengajak pembacanya melayang-layang, berimajinasi seolah-olah dia 

berada dalam dunia komik yang dia baca, karena gambarnya yang menarik dan 

ceritanya yang apik. Jika komik memiliki kelebihan ini, maka komik akan 

menjadikan pembacanya fanatik terhadapnya.  

Dalam bahasa indonesia kata “komik” merupakan kata serapan yang berasal 

dari bahasa Inggris yaitu kata comic. Seperti manga untuk Jepang, manwha untuk 

Korea, manhua untuk Cina, bande dessine untuk Prancis, maka Indonesia juga 

mempunyai istilah sendiri yaitu cerita bergambar atau cergam.  

Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak 

bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. ( 

www.id.wikipedia.org, 20 November 2006: 20.30 ) Secara terminologi istilah 

“comic ( kt.benda ) berarti lucu; yang bersifat lucu;pelawak” ( Kamus Inggris – 

Indonesia, 1992: 129 ). Komik pada awalnya adalah kumpulan cerita – cerita yang 

bersifat lucu dan menghibur.  
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Secara umum komik biasa diartikan dengan gambar bercerita atau cerita 

bergambar. Komik sebenarnya memiliki banyak pengertian yang tidak dapat 

disatukan antara satu dengan yang lainnya, namun hampir memiliki satu 

kesamaan, pengertian dan makna komik biasanya menyesuaikan dengan tempat 

masing-masing komik itu berada dan perkembangannya.    

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) pengertian komik  adalah: 

a. Cerita bergambar (Dalam majalah, surat kabar atau berbentuk buku) yang 

umumnya mudah dicerna dan lucu. 

b. Pelawak; Badut. 

Menurut Setiawan, komik adalah cerita bergambar dalam majalah, surat 

kabar, atau berbentuk buku, yang pada umumnya mudah dicerna dan lucu (Alex 

Sobur, 2003:137). 

Menurut Scott Mccould memberikan pendapat bahwa komik adalah: 

Gambar-gambar serta lambang-lambang lain yang terjuktaposisi (berdekatan, 

bersebelahan, istilah yang sulit dalam sekolah seni) dalam turutan tertentu untuk 

menyampaikan informasi dan atau mencapai tanggapan estetis dari pembacanya 

(McCloud, Scott, 2001: 8-9). 

Komik bisa juga disebut sebagai “Sastra Visual“. Sebagaimana layaknya 

sastra pada umumnya, komik dapat dibedakan antara yang bermutu dan yang 

vulgar. Komik daya jualnya terbukti memang lebih besar dari buku biasa, di lain 

sisi juga memiliki titik lemahnya tersendiri. Sebagaimana diungkapkan Marcel 

Bonef, komik sering menjadi sasaran tudingan para ahli pendidikan, karena 

sifatnya yang dengan mudah dapat merebut perhatian para siswa sehingga mereka 

menjadi kurang perhatian kepada pelajaran sekolahnya. Atau ada anggapan bahwa 
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komik dapat merusak daya nalar anak-anak. Di sisi lain, sebagai komoditas 

industri, komik menjadi tuntutan publik yang dianggapkan sedemikian rupa, 

sehingga tuntutan komersial akhirnya mendikte kreasi.  

Dari beberapa pengertian komik di atas penulis dapat melihat persamaan arti 

dalam menjelaskan pengertian komik, yaitu merupakan media komunikasi, 

khususnya visual, yang dapat memberikan informasi dan nilai estetis dan artistik 

untuk dinikmati para audiennya.  

komik memiliki beberapa kegunaan meliputi: media hiburan yang murah 

meriah, media untuk bercerita, media untuk mendidik,  media untuk berekspresi 

dan bereksplorasi, media imperialisme modern, media propaganda. ( Hafiz 

Ahmad, dkk, 2006: 14 – 24 )  

Ciri khas bentuk seni komik ini adalah membawa kita berimajinasi ke dalam 

alam yang berbeda dengan alam kita, atau ke lingkungan sosial yang tidak akan 

pernah kita masuki. Secara langsung, atau melalui tokoh-tokohnya, penulis 

membeberkan pandangan dunianya menawarkan renungan yang mustahil di 

sampaikan secara langsung atau melalui tokoh–tokohnya di dalam situasi 

komunikasi melalui komunikasi verbal yang miskin nuansa karena adanya bingkai 

yang membatasi (ukuran balon). Di dalam cerita sentimental, misalnya tampak 

bahwa komikus di dalam mulut tokoh–tokohnya berbagai reaksi verbal yang 

seringkali sepadan dengan opini masyarakat yang biasa dikumpulkan dalam survei 

yang menggunakan kuesioner (Bonneff, Marcel, 1998: 8). 

Sejak 1967, format komik di Indonesia terlihat lebih seragam, yakni sekitar 

(13 x 18 cm), format  itu  membedakan  komik  dari  karya  sastra  populer  lain  

yang mempunyai format berbeda. Sekarang format ukuran komik buku yang 
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beredar di Indonesia sangatlah bervariasi. Tampilannya sangat beragam, biasanya 

cover komik dibuat dengan desain yang lebih menarik jika dibandingkan dengan 

halaman isi. Gambar yang ditampilkan dalam cover lebih detail dan dengan 

pewarnaan yang lebih sempurna serta memberikan gambaran tentang isi dari 

komik tersebut, sehingga dapat menarik pembaca untuk membeli. Cover biasanya 

dicetak dengan kertas yang lebih tebal dibandingkan dengan kertas yang 

digunakan untuk halaman isi, hal ini dilakukan karena letak cover yang berada 

pada sisi paling luar dari sebuah buku sehingga berfungsi untuk melindungi 

halaman yang berada di dalamnya. Untuk isi komik buku digunakan kertas yang 

lebih tipis dari cover. Kertas yang digunakan bervariasi, ada yang menggunakan 

HVS putih,  ada juga yang menggunakan art paper pada seluruh halaman. Komik 

buku dengan jenis cetakan BW, lebih banyak memakai kertas HVS. Sedangkan 

untuk jenis cetakan full colour, ada yang dicetak di kertas HVS, ada pula yang 

dicetak dikertas art paper. Format ukuran komikpun berbeda–beda, dikarenakan 

berbagai alasan yang berbeda dari masing-masing penerbit. Sejak polisi turut 

mengawasi produksi komik, di halaman terakhir hampir selalu diterakan stempel 

sebagai tanda ijin percetakan dan peredaran. Stempel itu memuat tanggal dan 

tempat pemeriksaan komik sebelum beredar. Stempel juga merupakan keterangan 

yang sangat berguna untuk mengevaluasi produksi komik, karena nama penerbit 

tidak selalu dicantumkan, sebaliknya nama penulis biasanya tertera jelas. 

2. Jenis-jenis Komik 

Komik- komik yang ada saat ini, kalau diamati lebih seksama sebenarnya 

dapat dibedakan berdasarkan format tampilan dan menurut cerita yang diangkat.  
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Komik memiliki beberapa jenis kategori  format tampilan antara lain: 

a. Komik satu panel yaitu komik yang terbit sekali tanpa memiliki tokoh cerita 

yang dapat muncul setiap penerbitan. 

b. Komik harian yaitu komik yang sekali terbit pada surat kabar. 

c. Komik strip yaitu komik bersambung yang disisipkan untuk muncul 

sebagian-sebagian secara teratur dan beruntun, dengan tokoh cerita dengan 

cerita secara berkesinambungan. yang dimuat dalam surat kabar.Biasanya 

komik ini hanya terdiri dari beberapa panel 

d. Komik buku yaitu komik yang disusun dalam beberapa lembar halaman dan 

disajikan dalam  bentuk buku atau majalah. merupakan kumpulan dari cerita 

bergambar yang terdiri dari satu atau lebih judul dan tema ceritanya dan 

bentuknya mirip dengan buku. 

Menurut jenis cerita dan kategori umur pembacanya, komik dibagi menjadi: 

a. Komik Anak.  

Komik anak lebih menitikberatkan pada penanaman pendidikan moral 

daripada hiburannya. Dan komikus dituntut untuk lebih memberikan visual-

visual yang merangsang daya imajinasi anak. 

e. Komik Laga.  

Kata laga atau silat berarti teknik bela diri. Temanya berasal dari Sejarah 

didampingkan dengan legenda fiksi murni. Di dalam kisah-kisah itu, 

menekankan teknik silat, mengembangkan cerita kepahlawanan para 

pendekar, sejarawan atau ahli filsafat, dengan cerita sentimental, bahkan 

dengan adegan erotis dan sadis. 
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f. Komik Humor.  

Berisikan tentang kelucuan-kelucuan yang diciptakan oleh tokoh-tokoh 

komik. Yang sangat menarik untuk diamati adalah tema, situasi, ataupun 

tipe masyarakat yang dijadikan obyek humor. Komik humor tidak pernah 

benar-benar menjurus ke satire. Moral yang diamanatkan sangat 

konvensional. Dengan memanfaatkan banyak segi anekdotis, komik humor 

langsung menyentuh kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan orang 

untuk memahaminya. 

g. Komik Remaja.  

Ceritanya yang romantis, pembaca dituntut dapat turut serta dalam suatu 

semesta perasaan yang murni, agung, dalam kehadiran yang selaras. Tidak 

perlu alur yang rumit, konflik psikologis. Tokoh-tokohnya harus tampan, 

kaya, dan jujur.  

Sedangkan berdasarkan cerita, komik yang dapat dibedakan antara lain: 

a. Komik kepahlawanan (heroik). 

Nilai moral yang ditanamkan dalam komik ini, adalah membela keadilan 

dan kebenaran di muka bumi. Cerita mengadopsi mitos  maupun cerita yang 

murni fiktif, yang dibumbui dengan tokoh utama berkekuatan super dasyat, 

dengan tubuh kekar, kostum ketat, warna mencolok, menambah kesan 

keperkasaan dan keberanian.  

b. Komik silat (laga).  

Umumnya komik ini mengambil cerita dari legenda wilayah tertentu. 

Mengangkat cerita seorang tokoh yang mempunyai kehebatan dalam ilmu 
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bela diri. Selain bersumber dari cerita legenda, juga dapat merupakan cerita 

fiksi yang mengadopsi tokoh yang sudah dikenal dilingkup budaya tertentu. 

c. Komik misteri (horror).  

Komik ini merupakan kumpulan cerita seram dan meneggangkan, yang 

berhubungan dengan dunia mistik dan supra natural yang misterius.  Cerita 

yang diangkat biasanya berasal dari kepercayaan atau legenda wilayah 

tertentu, ada pula yang mengangkat kisah nyata yang pernah dialami 

seseorang, ada pula yang hanya cerita fiktif semata.  

d. Komik percintaan (roman).  

Menceritakan kehidupan kaum muda pada umumnya yang tidak lepas dari 

masalah percintaan. Perasaan antara dua insan yang berbeda, kebahagiaan, 

kerinduan, bahkan penderitaan karena cinta.  

e. Komik detektif.  

Ceritanya merupakan cerita fiktif berupa kasus-kasus kriminal yang dibuat 

sedemikian rupa, seakan akan mengajak para pembacanya ikut berfikir dan 

memutar otak seperti tokoh utama dalam komik, sehingga pembaca serasa 

ikut serta mengungkapkan kasus–kasus yang sulit yang diciptakan didalam 

komik tersebut. Kadang ceritanya berakhir dengan pemecahan masalah, 

tetapi ada juga yang dibiarkan mengambang dan menjadi pertanyaan. 

f. Komik humor.  

Tokoh–tokohnya yang kocak, dialog serta tingkah laku yang lucu serta gaya 

gambar kartun yang sesuai dengan karakter tokoh, selalu mengajak kita 

untuk tertawa, komik ini dipilih untuk melepaskan kepenatan kita dari 
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aktifitas keseharian. Cerita yang diangkat bisa berupa cerita fiksi, maupun 

cerita berdasarkan kehidupan nyata sehari-hari.  Kadang cerita nyata lebih 

fiktif dari cerita fiksi. Mengangkat masalah-masalah di dalam masyarakat, 

seperti politik, sosial, budaya ke dalam gambar dan kalimat yang kocak.  

g. Komik keagamaan (religi). 

Komik ini mengangkat cerita dengan nuansa agamis, seperti mengangkat 

cerita tokoh yang berpengaruh dari suatu agama, cerita kebajikan maupun 

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama atau kepercayaan tertentu, 

dengan maksud agar pembaca lebih memahami dan meyakini serta 

melaksanakan sebuah ajaran agama atau kepercayaan melalui media komik . 

h. Komik pendidikan.  

Komik dibuat bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu 

bidang ilmu. Komik ini penuh dengan ilmu pengetahuan, tidak sebatas 

pengetahuan umum dasar saja yang dikonsumsi oleh anak–anak tetapi juga 

pengetahuan tingkat lanjut yang cocok untuk dikonsumsi kalangan dewasa.  

i. Komik olah raga (sport).  

Menceritakan kehidupan sekelompok atau individual dalam usahanya untuk 

mencapai sebuah prestasi di cabang olahraga tertentu. Hal yang diceritakan 

bukan hanya menyangkut tehnik–tehnik, ketrampilan, kekompakan team 

dalam bermain, akan tetapi juga intrik–intrik kehidupan yang terjadi dalam 

proses pencapaian prestasi. 
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j. Komik wayang.  

Ceritanya bersumber dari cerita wayang kisah Mahabarata dan Ramayana. 

Komik jenis ini sudah lama beredar di pasaran akan tetapi masa-masa 

kejayaan komik tersebut sudah hilang. Belakangan ini muncul kembali 

komik–komik dengan repretoar wayang di pasaran, ada yang hanya 

mencetak kembali komik-komik karya komikus dahulu, ada juga yang 

memproduksi baru.  

k. Komik seks.  

Komik seks atau hentai, walaupun peredarannya tidak begitu terperhatikan 

lebih banyak beredar di media internet, tetapi nyatanya komik ini sempat 

beredar dan  dapat kita temui di taman bacaan, entah dari mana jalur 

distribusinya. Komik tersebut menceritakan prilaku seks remaja, rasa 

keingintahuan remaja tentang seks, kisah–kisah lucu dalam seks, bahkan 

sampai imajinasi bebas tentang seks.  

3. Perkembangan Komik di Indonesia 

Berdasarkan sumber : www.rekamatra.com  perkembangan komik di 

Indonesia dibagi menjadi  

a. Berawal dari Komik Strip di era 30-an 

Kemunculan awal komik Indonesia ditandai dengan dimuatnya  komik 

strip Put On karya Kho Wang Gie di koran Sin Po. Jelas sekali pengaruh 

Cina pada komik Indonesia dan mungkin juga dengan konsep budaya yang 

tengah berkembang saat itu. Dan perlu dicatat, Put On, adalah nama si 

gendut lugu nan konyol, namun memiliki kadar nasionalisme tinggi.  
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b. Single Fighter di era 60-an hingga 70-an 

Dalam era ini ledakan komik silat dan roman remaja pernah terjadi. 

Sejarah mencatat bagaimana konsistensi produk dan produksi dapat 

bertahan hingga kurang lebih satu dasawarsa. Kemudian menumbuhkan 

komunitas tersendiri yang mampu mempengaruhi bahkan memenuhi pasar. 

Hampir semua karya yang dihasilkan oleh mereka diusung dan dibangun 

sendiri, tidak ada kerja tim. Siapa membidangi sketsa pinsil atau siapa 

membidangi penintaan (inker), pewarnaan (coloring), penulis balon dialog 

dan lain-lain “jabatan”. Semua bidang pekerjaan sekaligus “jabatan” 

diborong sendiri oleh sang komikus. Belum lagi peralatan yang digunakan 

pada era ini seperti kuas gambar, pena, tinta cina dan cat air/ cat poster, 

semua menuntut skill tangan yang piawai. Era yang belum bersentuhan 

dengan kecanggihan peralatan teknologi informasi semacam komputer, 

tidak pula scanner, bahkan tak ada program aplikasi seperti Photoshop, 

Painter, FreeHand, CorellDraw dan program aplikasi lain yang begitu 

mudah didapat dan di-install ulang! Meski bukan cerita sukses sebuah 

industri komik yang besar namun pada era ini komik sampai pada klimaks 

kultural dan budaya yang mencengangkan! Bagaimana pergerakan tokoh 

komik seperti Si Buta dari Gua Hantu dan Panji Tengkorak yang bermula 

dari kertas buram dengan panel dan balon dialog, berubah menjadi gambar 

bergerak dengan efek suara dan musik latar di layar lebar. Catatan pertama 

adalah proses berkarya merupakan sebuah prioritas utama di era ini. Kedua, 

sebagian cerita adalah merupakan upaya reka ulang dan adaptasi. Ambil 
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contoh komik Si Buta dari Gua Hantu, menurut Ganes T.H, tokoh buta yang 

selau ditemani monyet ini adalah hasil adaptasi dua tokoh yaitu jagoan tuna 

netra Zatoichi dari sinema Jepang dan Tarzan dan monyetnya karya Edgar 

Rice Burroughs. Karya-karya sastra Indonesia tempo dulu pun tak luput dari 

adaptasi dan modifikasi. Hal ini bisa dilihat dari komik-komik berbau 

Mahabaratha dan Ramayana. Dan “ajaib”, apa yang mereka adaptasi mampu 

diakui sebagai tokoh komik asli Indonesia. Seiring dengan itu melambung 

pula nama-nama pereka komik seperti Ganes T.H, Jan Mintaraga, Hans 

Jaladara, Teguh Santosa, Hasmi, Wid N.S dengan komik-komik populer 

seperti Si Buta dari Goa Hantu, Panji Tengkorak, Godam, Gundala Putra 

Petir. Bisa jadi untuk beberapa saat pereka komik era ini mampu 

menciptakan kejayaan sekaligus jatidiri komik Indonesia. 

c. Kerja Tim Industri Era 80-an hingga 90-an. 

Senjata generasi ini adalah sebuah kerja tim. Satu tim kerja diwakili 

para profesional dibidangnya masing-masing. Bidang cerita, penokohan, 

sketsa pinsil, penintaan, pewarnaan sampai pada bidang desain cover, pra-

cetak dan cetak. Hal ini sempat menggeser paradigma lama tentang sosok 

komikus Indonesia ideal, tidak lagi single fighter, melainkan diwakili oleh 

studio komik. Bahkan mampu melahirkan rumusan baru standar komik 

Indonesia. Harus berwarna, berformat lebar/ besar dan kalau perlu berbau 

teknologi komputer. Tidak hanya buku komiknya, namun dibarengi 

produksi poster dan merchandising lainnya. Berbarengan dengan itu 

program aplikasi dan perangkat keras komputer seperti menemukan 

jodohnya. Untuk beberapa saat era kerja tim menjadi hingar bingar baru 
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dunia komik Indonesia. Secara visual cita-cita untuk menyamai hasil produk 

luar dapat tercapai. Hasil kerja sebuah tim yang sukses, sempat memperkuat 

paradigma komik yang mengindustri. Sekali lagi dunia komik Indonesia 

mendapatkan kejutan yang mencengangkan dari segi visualnya. Dan 

menjanjikan sebuah ledakan baru “kebangkitan komik Indonesia”. 

Sayangnya dalam proses perjalanannya era kerja tim masih menyisakan 

beberapa pekerjaan rumah yang nyaris ironis, yaitu jumlah produksi (baik 

judul maupun eksemplarnya) meskipun telah dikerjakan tim kerja namun 

hasilnya belum mampu menyamai jumlah produk dan produksi era 

sebelumnya. Salah satu faktor utamanya adalah bentuk standar Amerika-

Eropa yang ternyata memerlukan ongkos produksi relatif tinggi. Akibatnya 

hanya beberapa penerbit yang mencoba mendukung, yang ujung-ujungnya 

tentu menggoyang keutuhan sebuah tim kerja. Karena sepertinya kata 

industri tidak mengenal loyalitas idialisme. Semua terukur oleh kerja yang 

dilakukan densan imbalan yang setimpal. Maka era ini dipenuhi oleh patah 

tumbuhnya studio-studio komik baru. Bahkan dilengkapi dengan kisah 

semangat kandas di tengah jalan. Seiring dengan pekerjaan rumah yang 

belum selesai itulah produk komik Jepang mulai memasuki Indonesia.  

d. Era Komik Mirip Komik Jepang 

Karena mendapat sambutan masyarakat yang begitu antusias, maka 

sebuah uji produk komik terjemahan menjelma menjadi serbuan besar-

besaran komik Jepang ke Indonesia. Gerbang masuknya dibuka lebar-lebar. 

Komunitas pasar komik Indonesia kembali hingar-bingar. Pada awal era 

inilah timbul kritik tajam atas produk komik era sebelumnya. Berbagai 
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argumen menyudutkan posisi komik Indonesia. Lantaran fenomena ini, 

dunia komik Indonesia kembali harus menggagas jatidirinya. Hal ini 

ditandai dengan munculnya studio komik baru yang mulai meninggalkan 

pakem komik Amerika-Eropa dan komik Indonesia. Bahkan di awal 90-an 

ada semacam pergerakan komik Indonesia yang menabuh genderang perang 

terhadap serbuan komik Jepang ini. Meski dalam “perang” nya senjata yang 

diusung mirip sekali bentuknya, yaitu membuat komik yang secara visual 

memiliki tampilan yang mirip sekali komik Jepang, anggap saja ini sebuah 

proses pencarian jatidiri. Mulai dari studio komik era 90-an sampai yang 

lebih senior pereka komik era 70-an. Mereka mendaur ulang karya lama ke 

dalam bentuk dan kemasan baru seiring karya-karya baru yang 

bermunculan. Semua “mirip” produk komik Jepang. Intinya merebut 

kembali perhatian masyarakat dari komik Jepang dengan komik Indonesia 

yang mirip komik Jepang. Meski berangkat dari ironi dan kesalahkaprahan 

upaya “perang” ini masih terus berlangsung. Pergeseran demi pergeseran 

atas kesalahan itu mulai dilakukan. Bahkan pada proses selanjutnya 

penggunaan istilah “perang” pada awal perlawanan, perlahan mengalami 

peningkatan menjadi “mempelajari” untuk menghasilkan “komik Jepang”. 

Meski belum pada tahap cerita, gaya penggambaran komik berkonsep 

manga pun mulai menjadi standar baru bagi pereka komik Indonesia era ini. 

Mata belo, kaki panjang dan ramping, tampang cute yang ekspresif dan 

rambut yang “haircut” mengisi hampir semua produk komik Indonesia 

yang mirip Jepang ini. Mencapai puncaknya ketika buku-buku pedoman 

menggambar komik berkonsep manga mulai bertebaran di pasaran. Meski 
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demikian ruang gerak untuk komik yang mirip komik Jepang tidak beringsut 

melebar apalagi membaik. Bahkan tidak sedikit studio maupun pereka 

komik yang kemudian menuai kritik bahkan celaan hanya meniru, tidak 

orisinil, dan palsu dari komunitas pembaca komik Indonesia sendiri. 

Sebaliknya sebagian penerbit ikut pula menganggap komik yang mirip 

komik Jepang adalah komik Jepang palsu. Penerbit lebih memilih pola-pola 

penerjemahan dan lisensi komik asli Jepang untuk dipasarkan di Indonesia. 

Keadaan ini diperparah dengan membanjirnya produk terjemahan komik 

Jepang tanpa lisensi. Sekali lagi pasar akhirnya terlanjur sayang dan 

dimanjakan dengan komik yang terbukti begitu asyik dibaca karena 

ceritanya menarik, meliuk-liuk khas Jepang, hingga warna menjadi daya 

tarik nomor sekian, jauh di bawah cerita. Kertas tidak perlu bagus, yang 

penting jumlah halaman tebal dengan seri hingga lebih dari sepuluh jilid. 

Penggambaran tokoh yang cute, ekspresif dan kadang meledak-ledak begitu 

asyik untuk diperbincangkan.. Lebih jauh lagi, bertebaran pula film-film 

animasi Jepang yang  mendorong angka penjualan komiknya.  

e. Era Komik Independen Indonesia 

Tidak ada catatan maupun data yang akurat menyebutkan kapan 

komik independen di Indonesia mulai tumbuh. Karena keberadaannya yang 

cenderung underground dan jauh dari publikasi. Di luar itu, hiruk-pikuk 

produk komik impor yang nyaris tidak menyisakan ruang publikasi bagi 

komik Indonesia menjadi faktor utama terbentuknya komunitas ini. Dan ini 

diyakini sebagai “jalan lain” untuk menemukan konsep komik yang asli 

Indonesia. Namun yang lebih mendasar adalah semangat dan idealisme 
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untuk terus berkarya. Standar visual dan cara penyajian bukan lagi menjadi 

hal tabu untuk dibongkar pasang, termasuk acuan gaya penggambaran yang 

bebas dipadupadankan. Perlahan tapi pasti komunitas komik independen 

Indonesia terbentuk. Mulai dari kelompok pereka, kelompok pengamat dan 

kelompok pecinta komik independen. Mereka kemudian saling mendukung 

pergerakan ini. Hal ini tentu membuka peluang bagi intensifitas publikasi 

karya yang dihasilkan yang perlahan menyeruak ke masyarakat umum. 

Komunitas pasar independen berkembang dalam bentuk yang lebih dari 

yang diperkirakan. Tidak hanya jumlah komunitas yang terus bertambah, 

media ekspresi yang beragam, fanatisme produk independen juga tumbuh 

subur disana. Meski dengan standar produksi (cetak) yang minimalis, 

hampir seluruh karya komik independen yang diluncurkan mampu diserap 

komunitas pasar ini. Hal ini adalah bukti yang juga menumbuhkan harapan-

harapan baru bagi terwujudnya konsep asli komik Indonesia. 

4. Unsur dalam Komik 

Seperti kita ketahui perkembangan dari komik strip adalah komik buku, 

dimana didalamnya terdapat elemen-elemen yang ada pada komik strip. Adapun 

elemen-elemen atau unsur yang terdapat dalam komik buku itu adalah: 

a. Halaman Depan/ Cover 

1) Judul Serial, yaitu biasanya judul ini terkait langsung dengan tokoh     

dalam komik itu sediri 

2) Judul Cerita, yaitu judul yang berkaitan dengan tema dalam serial komik 

dan sering kali berkaitan dengan setting waktu, tempat maupun peristiwa 

yang ada dalam tema cerita komik tersebut. 
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3) Credits, yaitu keterangan tentang pengarang, penciler, peninta, pengisi 

warna, letter, sekenario cerita dan sebagainya 

4) Indicia, yaitu keterangan tentang penerbit, waktu terbit, pemegang hak 

cipta dan sebagainya. 

b. Komponen Halaman Isi 

1) Panel/ Frame Yaitu bingkai atau berbentuk garis yang berfungsi sebagai 

pembatas antar adegan dalam satu halaman komik. Fungsi panel 

menurut Scott McCloud adalah untuk menciptakan sekuensi waktu atau 

menciptakan ilusi adanya waktu yang berjalan, seperti saat ke saat, 

tempat ke tempat, aspek ke aspek, subyek ke subyek, aksi ke aksi. Lebih 

jelasnya fungsi panel adalah berguna untuk memusatkan perhatian 

pembaca dari ke panel per panel. Bentuk dari panel bisa berupa garis 

simetris maupun garis ekspresif.  

Dalam membuat panel bisa dibedakan menjadi 2 jenis : 

a) Panel Tertutup, yaitu garis pembatas yang membatasi satu adegan 

gambar. Garis yang digunakan bisa tebal, tipis, ekspresif maupun 

gambar langsung. 

b) Panel Terbuka, yaitu batas adegan komik tanpa garis yang  membatasi 

atau mengelilingi gambar adegan . 

2) Balon kata atau balon ucapan berfungsi sebagai tempat teks atau dialog 

yang keluar dari tokoh komik. Bentuk balon bisa berhubungan dengan 

cara menyatakan ekspresi. atau dengan bentuk-bentuk tertentu juga bisa 

menunjukan keadaan emosi tokoh yang tengah berbicara. 
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a) Narasi. Berupa kalimat untuk menerangkan tentang waktu, tempat 

kejadian, situasi dalam suatu adegan komik. Narasi biasanya sangat 

berhubungan dengan plot cerita dalam komik 

b) Efek Suara/ Sound Efect. yaitu penulisan atau penggambaran suara 

sesuai dengan karakter asli suara, serta sifat dari suara tersebut antara 

lain suara kaca pecah, ledakan bom, tembakan, dan lain-lain. 

c) Gang/ parit. Gang/ parit yaitu jarak antara panel satu dengan yang lain 

untuk lebih mudah memisahkan adegan dalam satu halaman komik. 

d) Pace/ Timing. Suatu jarak atau langkah yang dibutuhkan oleh pembaca 

komik untuk menikmati suatu rentetan kejadian atau adegan. Disini 

pembaca diajak aktif menikmati panel demi panel, sebelum mencapai 

klimaks. Pengubahan gambar yang terjadi hanya sedikit atau banyak, 

biasanya perubahan tersebut dari saat ke saat, waktu ke waktu, tempat 

ke tempat, aksi ke aksi, subjek ke subjek, dan aspek ke aspek.          

c. Cerita 

Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu 

hal (peristiwa, kejadian dan lain sebagainya). Cerita yang dikisahkan bisa 

berupa peristiwa dari khayalan pengarang atau cerita berdasar peristiwa 

yang benar-benar terjadi. Namun cerita yang benar-benar terjadi 

kebanyakan oleh para pengarang dibumbuhi beberapa khayalan agar cerita 

tersebut menjadi lebih menarik. 

d. Tema cerita 

Di dalam komik buku, tema mutlak diperlukan karena dari tema akan 

disajikan bentuk cerita yang dikisahkan. Masalah menonjol dan 
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mendominasi persoalan dalam cerita akan menjadi tema utama. Adapun 

komik dilihat dari tema ceritanya bisa meliputi: 

1) Legenda 

2) Mitos 

3) Fabel 

4) Laga 

5) Satire 

6) Sejarah 

7) Agama 

8) Kehidupan anak-anak dan remaja 

e. Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan gambar untuk menjelaskan naskah yang menyertainya 

dan sekaligus menghiasi sebagai daya tarik 

f. Tokoh 

Dari suatu komik, tokoh komik adalah kebutuhan pokok, disamping adanya 

tokoh-tokoh lainnya. Macam-macam tokoh adalah sebagai berikut:  

1) Tokoh utama (protagonis), merupakan tokoh yang selalu muncul untuk 

mengatasi permasalahan yang adap dalam mencapai keinginan. 

2) Tokoh antagonis, merupakan tokoh yang hampir selalu menjadi 

penghalang bagi tokoh utama. 

3) Tokoh tritagonis, merupakan pihak ketiga, bisa berpihak pada tokoh 

protagonis maupun tokoh antagonis. 
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Dari uraian diatas telah disebutkan macam-macam tokoh, sedang untuk 

memunculkan tokoh berbeda-beda, misalnya: 

1) Berdasarkan bentuk tubuh 

2) Berdasarkan raut muka 

3) Berdasarkan pakaian yang dikenakan  

4) Berdasarkan asesoris yang dikenakan   

Sedangkan untuk pemberian nama seorang tokoh komik biasanya 

tergantung dari beberapa latar belakang munculnya tokoh itu sendiri, antara  lain: 

1) Berdasarkan asal tempat 

2) Berdasarkan etnis, 

3) Berdasarkan tingkat sosial  

4) Berdasarkan pemberian nama khusus 

5) Berdasarkan kelebihan yang dimiliki 

g. Pesan 

Di dalam membuat komik biasanya para komikus ingin agar maksud dan 

tujuannya tersampaikan kepada para pembacanya. Oleh para pengamat, 

pesan dari suatu cerita dapat disimpulkan dengan suatu kalimat atau 

peribahasa. 

h. Suasana 

Suasana dari suatu komik itu berhubungan dengan jarak pandangan (jauh-

dekat, lebar-sempit), latar tempat, cahaya (gelap-terang, siang-malam) dari 

suatu adegan dalam cerita. Adapun suasana dari komik juga disesuaikan 

dengan cerita, misalnya: kota, pedesaan, gunung, kerajaan, hutan dan lain 

sebagainya 
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i. Teks 

Yang dimaksudkan di sini adalah kandungan dari naskah. Terdiri dari isi 

yang merupakan ide-ide amanat yang hendak disampaikan pengarang 

kepada pembaca dan bentuk yang merupakan cerita dalam teks yang dapat 

dibaca. 

Pemakaian teks meliputi: 

1) Teks untuk desain judul (tittle/ logotype). 

2) Teks untuk nama-nama pembuat komik (credits). 

3) Teks untuk percakapan.  

4) Teks untuk tanda bunyi (sound effect). 

5) Teks untuk pengarahan cerita dari ilustrator (caption). 

6) Teks untuk menyebutkan siapa, kapan, dan dimana komik 

dipublikasikan. 

7) teks untuk kata yang beraksen, yang ditulis dengan huruf-huruf tebal atau 

gemuk (bold words/ bold lettering). 

j. Penomoran 

Pemberian nomor pada setiap halaman komik bertujuan agar pembaca lebih 

mudah mengikuti alur cerita dalam komik. Namun sekarang penggunaan 

nomor pada setiap halaman sudah di tinggalkan. 

k. Tanda-tanda 

Tanda-tanda di dalam komik ini banyak yang berhubungan dengan balon 

teks, sound effect dan efek dari suatu gerakan. Sedangkan jenis-jenis balon 

kata (gelembung) antara lain: 

1) Gelembung bergerigi (splash balloon). 
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2) Gelembung untuk percakapan biasa (dialogue balloon). 

3) Gelembung untuk pelaku yang sedang berpikir (thought balloon). 

4) Tangkai pada dilogue balloon yang mengarah ke mulut pembicara 

disebut pointer. 

5) Bulatan kecil-kecil (anak gelembung) d idekat thought balloon yang 

mengarah ke kepala si pelaku disebut bubbles. 

6) Ruang antar panel disebut gutter 

7) Tanda-tanda yang berhubungan dengan gerak, bunyi, serta ekspresi akan 

menggambarkan keadaan tertentu. 

5. Visualisasi Komik 

Proses produksi komik sebenarnya tidak semudah seperti banyak 

dibayangkan oleh sebagaian besar orang. Dalam kenyataannya sebuah komik 

memerlukan waktu pengerjaan dan terbagi dalam beberapa macam proses yang 

masing-masing harus mendapat perhatian yang sama besarnyaa. Dimulai dari 

proses pembuatan kisahnya; dari pencarian tema, genre, perancangan plot secara 

garis besar dan kemudian memecahkan menjadi beberapa episode kecil sampai 

penggambaran; dari penciling, inking, coloring, editing, desain grafis, cover dan 

poster juga tahap penambahan efek-efek per panel agar hasilnya lebih sempurna.  

Tahapan dalam proses produksi sebuah komik meliputi pra produksi, 

produksi, pasca produksi.  

a. Pra Produksi 

Dalam proses pra produksi ini pada intinya adalah menentukan Konsep 

sebuah Komik yang akan di produksi. Konsep dalam komik adalah 
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rancangan untuk landasan mencapai tujuan yang diharapkan dari komik. 

Dalam komik terdapat susunan konsep komik antara lain: 

1) Jenis Komik (format) 

Menentukan jenis komik di sini adalah menentukan jenis komik apa yang 

akan di produksi berdasarkan bentuk atau formatnya. Bentuk dari jenis 

komik antara lain:  Komik Strip, Komik Buku. 

2) Fokus Konsumen (target audiens) 

Maksud dari Fokus Konsumen adalah menentukan konsumen yang 

menjadi target dalam hal ini pembaca komik. Pada tahap ini bertujuan 

agar misi dan tujuan dari komik tidak salah sasaran. Fokus konsumen 

dapat ditentukan antara lain berdasar tingkat usia, tingkat pendidikan, 

budaya masyarakat dan lain-lain.  

3) Jumlah Halaman 

Menentukan jumlah halaman di sini biasanya sangat berkaitan dengan 

jenis komik yang akan diproduksi, waktu, biaya produksi. 

4) Tema Cerita                                      

Menentukan ide dasar cerita dalam sebuah komik. Masalah utama yang 

akan diceritakan dalam komik dan tema sama sekali tidak terbatas. 

5) Biaya Produksi 

Menentukan biaya dalam proses pembuatan komik dari pra produksi 

sampai dengan pasca produksi. Membuat estimasi anggaran pembuatan 

komik, biasanya sesuai dengan jenis komik dan jumlah halaman, 

tentunya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di 

bidangnya. 
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6) Time Scedule 

Menentukan waktu pembuatan komik sesuai dengan format dan sangat 

berkaitan dengan jenis komik yang akan diproduksi dan jumlah halaman. 

b. Proses Produksi 

Proses produksi dibagi menjadi tiga tahapan, antara lain: story/cerita , 

layout, visual procesing/proses penggambaran. 

1) Story / Cerita 

“Story/ storytelling adalah proses menciptakan atau menyusun sebuah ide 

cerita menjadi sebuah naskah komik untuk menciptakan sekuensi gambar 

yang bisa dimengerti dan disukai pembaca komik.(Taksu Maki, 2002:.57). 

Gaya gambar karakter, latar belakang/ background, efek dan tehnik-tehnik 

finishing merupakan faktor-faktor penting yang bisa mendukung berhasil 

atau tidaknya cara bercerita kita lewat komik. 

Penyusunan story/ cerita dalam komik meliputi : 

a) Plot Yaitu  jalan cerita dari sebuah komik dan dalam plot terdapat tiga 

faktor fokus, sebab-akibat dan kejutan/perseteruan.Untuk mendapat 

tiga faktor plot bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan “5W 1H” 

yaitu What (apa), Who (siapa), When (kapan, Where (dimana), why 

(kenapa), How (bagaimana). 

b) Script/ Full Script. Script berarti naskah, tulisan cerita. Langkah 

pertama adalah membuat kerangka cerita yang terdiri dari point-point 

penting yang akan terjadi dalam tiga babak cerita (awal, tengah, 

akhir). Langkah kedua mengarang naskah tersebut dalam cerita 

naratif, dengan ini imajinasi kita akan lebih berkembang karena 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



membayangkan segala macam tampilan dan situasi dalam cerita 

tersebut. Langkah yang ketiga meyusun naskah cerita dalam tatanan 

khusus, pembagian halaman dan panelnya jelas, juga terdapat diskripsi 

yang menggambarkan suatu keadaan dan situasi secara 

detail.Diskripsi Cerita / Story Disciptio . Membuat diskripsi cerita 

adalah memaparkan suatu  cerita lewat teks secara gamblang dan ini 

lebih sulit dari pada membuat naskah.. 

c) Karakter Desain / Character Design. Karakter desain adalah 

rancangan gambar yang akan dimunculkan dalam komik, maka dalam 

membuat rancangan desain harus sesuai dengan konsep komik. Untuk 

lebih mudah pembuatan karakter desain terlebih dahulu harus 

mengerti: Apa, Siapa, Kapan, Dimana, Bagaimana, dan Mengapa. 

Cara desain yang akan dimunculkan disesuai dengan konsep dan tema 

cerita dari komik. Karakter disain terbagi menjadi empat jenis 

rancangan desain, antara lain : 

(1) Karakter Tokoh, yaitu rancangan pengambaran tokoh cerita yang 

akan muncul dalam komik. Macam tokoh antara lain tokoh 

protagonis (tokoh utama), tokoh pro protagonist (tokoh tambahan) 

dan tokoh antagonis (tokoh lawan) 

(2) Karakter Assesories/ Kostum, yaitu rancangan penggambaran 

assesoris yang meliputi kostum yang dikenakan, perhiasan atau 

benda-benda lain yang dipakai oleh tokoh cerita komik. 

(3) Karakter Property, yaitu rancangan penggambaran benda atau alat 

yang mendukung tema komik  
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(4) Karakter Background, yaitu rancangan penggambaran latar 

belakang dalam komik yang disesuaikan dengan tempat dan waktu 

kejadian/peristiwa. 

2) Lay Out 

Lay Out bisa diartikan sebagai meramu semua unsur dalam grafis meliputi 

warna, bentuk, merek, ilustrasi, tipografi menjadi suatu yang baru secara 

utuh dan terpadu. Unsur-unsur lay out antara lain keseimbangan (balance), 

sudut pandang (angle), lawanan (kontras), perbandingan (komparasi), 

kesatuan (unity). Sedangkan lay out dalam komik adalah penempatan panel 

atau adegan dalam komik yang disesuaikan dengan plot cerita dan jenis 

komik yang akan diproduksi. Hal yang perlu disesuaikan dalam lay out 

adalah jenis komik dan besar kecilnya media gambar yang direncanakan. 

Dalam komik lay out dapat dibagi menjadi tiga bagaian, yaitu: 

a) lay out Buku, yaitu pembagian adegan komik dalam sebuah  buku yang 

disesuaikan dengan  tema cerita atau alur cerita dan jumlah halaman 

keseluruhan.  

b) Lay Out Halaman, yaitu Pembagian atau penempatan adegan cerita 

yang sesuai dengan alur cerita dalam satu halaman.  

c) Lay Out Panel, yaitu penempatan gambar sesuai dengan adegan cerita 

dalam sebuah panel.  

jenis-jenis sudut pandang yang digunakan didalam komik:  

a) Bird eye view. Teknik pengambilan gambar yang diambil dari 

ketinggian jauh di atas objek.  Teknik ini memberikan kesan luas 

dengan benda-benda kecil di sekitar yang seolah-olah tidak bermakna. 
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b) High angle. Sudut pengambilan gambar dari atas objek, sehingga 

kesan objek jadi mengecil dan menghasilkan kesan dramatis “kerdil”. 

c) Low angle. Pengambilan gambar dari bawah objek sehingga kesan 

objek jadi membesar, memberikan kesan dramatis prominance 

(keagungan). 

d) Eye level. Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Eye level 

tidak menghasilkan nilai dramatis tertentu karena dalam kondisi shot 

biasa saja. Hasilnya pemperlihatkan pandangan mata yang sejajar 

objek. 

e) Frog eye. Adalah teknik pengambilan gambar dari posisi sejajar atau 

lebih rendah dari dasar (alas) kedudukan objek. Teknik ini 

menghasilkan gambar yang besar, mengerikan dan penuh misteri. 

Selain sudut pandang pengambilan gambar ukuran gambarpun harus 

diperhatikan karena hal ini dapat menunjukkan tingkat emosi, situasi dan 

kondisi dari objek gambar.   

Macam-macam ukuran gambar, antara lain: 

a) ECU (extreme close up)Pengambilan objek dekat sekali, sehingga 

pori-poripun kelihatan. Fungsinya memperlihatkan detail suatu objek 

secara jelas. 

b) BCU/VCU/HS (big close up/ very close up/ head shot)Pengambilan 

gambar sebatas kepala hingga dagu objek.  Menonjolkan objek untuk 

menimbulkan ekspresi tertentu. 

c) CU (close up)Pengambilan gambar dari pas atas kepala hingga bawah 

dagu.  Fungsinya untuk memberi gambaran objek secara jelas. 
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d) BS/MCU (bust shot/ medium close up)Ukuran gambar sebatas dari 

atas kepala sampai dada. Fungsinya untuk menegaskan 

„profil‟seseorang sehingga penonton puas. 

e) WS/MS (waist shot/ mid shot)Ukuran gambar sebatas sebatas dari 

kepala sampai pinggang, berfungsi untuk memperlihatkan sosok 

seseorang dengan tampangnya. 

f) KS/MS (knee shot/ medium shot)Ukuran gambar dari kepala sampai 

lutut, fungsinya memperlihatkan sosok seseorang dengan 

tampangnya. 

g) FS (full shot)Pengambilan gambar penuh dari kepala sampai kaki, 

fungsinya memperlihatkan objek dengan lingkunganya. 

h) LS (long shot)Yakni pengambilan gambar melebihi FS, menunjukkan 

objek dengan latar belakangnya secara lebih luas. 

i) 1S (one shot)Pengambilan gambar satu objek. 

j) 2S (two shot)Pengambilan gambar dua orang, fungsinya untuk 

memperlihatkan adegan dua orang sedang berinteraksi (bercakap, 

berkelahi, dll) 

k) 3S (three shot)Penggambilan gambar tiga orang. 

l) GS (group shot)Pengambilan gambar sekelompok orang. 

3) Proses Penggambaran (Visual Processing) 

 Pada tahap ini adalah tahap penyelesaian dari proses produksi dimana kita 

tinggal menggambarnya pada sebuah media gambar komik. Menurut 

Pugguh Raharjo dalam bukunya “Digital Colouring”, dia menerangkan 

bahwa ukuran standar internasional untuk kertas yang digunakan dalam 
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penggambaran komik adalah A3. Dalam tahap penggambaran ini terbagi 

menjadi beberapa tahapan antara lain :  

a) Pemensilan (Penciling) adalah pegambaran komik dengan 

meggunakan pensil sesuai dengan karakter desain. Dalam penciling 

diusahakan menggunakan pensil yang tidak pekat seperti pensil HB, 

B, dan 2B. 

b) Penintaan (Inking) adalah sebuah proses untuk menghaluskan dan 

mengamankan gambar atau hasil karya menggunakan tinta berwarna 

hitam. Namun demikian proses ini bukan cuma menebalkan garis 

dengan tinta karena ada beberapa macam penintaan antara lain : 

(1) Garis tebal tipis yaitu untuk menonjolkan gambar dengan ketebalan 

garis tertentu. 

(2) Arsiran yaitu teknik dengan menggunakan garis tertipis yang 

diarsirkan untuk memunculkan bentuk figur, bayangan dan bagian-

bagian yang menonjol. 

(3) Blok hitam yaitu tehnik mengisi daerah atau bagian-bagian tertentu 

dengan menggunakan tinta hitam agar objek yang digambar bisa 

lebih nyata dan hidup. 

c) Pewarnaan (Coloring) adalah memberi warna pada gambar komik 

dengan menggunakan dua warna (monochrom) dan banyak warna (full 

color). Dalam pewarnaan sebuah produksi komik menggunakan 

tehnik manual atau dengan bantuan komputer. Pewarnaan berfungsi 

untuk lebih menghidupkan suasana atau keadaan dalam komik. 
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d) Penulisan Teks (Lettering) adalah memberi teks pada balon kata, 

kotak narasi dan efek suara. Bentuk penulisan dapat disesuaikan 

dengan adegan yang berlangsung, terutama dalam penulisan efek 

suara atau sound effect/sound lettering. 

e) Desain Grafis (Graphic Design) adalah membuat lambang dan 

mengelolanya menjadi kesatuan visual. Dalam komik, desain grafis 

berfungsi untuk memunculkan serangkaian kata dan gambar, yang 

diantara keduanya terkadang mendominasi tetapi saling mendukung. 

Fungsi desain grafis adalah untuk fungsi identifikasi, fungsi informasi 

dan instruksi , fungsi presentasi dan promosi.  

f) Mengedit (Editing) Edit berarti meneliti kembali, mengkoreksi agar 

sesuai dengan target dan tujuan awal. Dalam komik editing berfungsi 

untuk mengecek atau mengkoreksi proses produksi komik dari 

penciling, inking, coloring, lettering sampai  cover dan poster.  

c. Penerbitan dan Percetakan  

Dalam hal ini biaya produksi menjadi hal yang harus diperhitungkan 

dengan teliti .Format ukuran komik, jenis cetakan, kertas yang digunakan 

dihubungkan dengan promosi dan distribusi yang akan dilakukan guna 

memasarkannya merupakan perhitungan yang penting bagi sebuah komik 

yang akan dicetak dan diterbitkan oleh sebuah penerbit. 

Di Indonesia sekarang ini untuk ukuran komiknya sudah sangat beragam 

dari ukuran kecil (komik Jepang), ukuran sedang (komik Amerika) dan 

ukuran besar (komik Eropa). Ketiganya memiliki ciri dengan 

pertimbangan dan strategi bisnis sendiri dalam penerbitannya. Seperti 
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komik Jepang yang dicetak dalam kertas buram halus namun dalam 

warna hitam putih. Komik Amerika dengan penampilan warna yang  full 

colour dengan kertas mengkilat (art paper).  

Saat ini percetakan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat 

dapat dilihat dengan beragamnya mesin cetak dengan ukuran yang 

beragam dan sistem digital yang praktis dan kecepatan luar biasa. 

Sedangkan untuk ukuran kertas yang beredar dipasaran pun sangat 

variatif, mulai dari ukuran plano, 109 x 79 cm sampai ukuran 100 x 65 

cm. hal ini tergantung jenis kertas yang digunakan atau dengan kata lain 

setiap lembar jenis kertas yang berbeda memiliki ukuran kertas yang 

berbeda pula. Kertas yang sering dipakai untuk promosi komik adalah 

HVS 70–90 gram, buram 70 gram atau art paper 100 gram untuk 

halaman komiknya. Sedangkan untuk sampul menggunakan kertas yang 

lebih tebal seperti ivory atau art paper 200 gram ke atas. 

Mesin cetak yang tersedia sekarang cukup beragam antara lain Hamada, 

Man Roland, Image Setter, dan lain-lain. Mesin cetak sekarang dapat 

mencetak 4 warna sekaligus dalam sekali putaran sehingga penyesuaian 

warna dapat langsung direvisi. Mesin untuk finishing atau laminating, 

pemotongan, penjilidan, dan pengemasan sekarang ini dapat dilakukan 

melalui proses komputer atau digital. Untuk mengetahui biaya produksi 

sebuah buku komik harus benar-benar memperhitungkan dari awal 

tentang mesin cetak yang  akan digunakan, ukuran bidang kertas dan 

kertas yang akan dipakai. Adapun hal ini akan mempengaruhi harga jual 

untuk sebuah buku komik, selain itu penghematan dalam biaya produksi 
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yang diakibatkan sisa kertas yang terbuang percuma. Permasalahan 

percetakan harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi para penerbit 

dan pekerja komik, dikarenakan perkembangan teknologi maupun 

industri percetakan itu sendiri sangat menunjang dalam menciptakan 

bentuk-bentuk kreatif bagi penerbitan.   

 

B. Tinjauan tentang Promosi 

1. Definisi Promosi 

Kata promosi berasal dari bahasa latin,yaitu promovera ( promotion ) yang 

dalam bahasa inggris diterjemahkan: to move forward advance, dimana 

terjemahan secara fungsional sasaran promosi adalah merangsang pembelian di 

tempat, ( immediately stimulating purchase ), beerdasar kata tersebut pertamakali 

digunakan oleh Daniel Strach ( Renald Khasali , 1995: 10 ). Berdasarkan Kamus 

Istilah Periklanan Indonesia, promosi berarti usaha komunikasi yang 

menjembatani antara produsen dan konsumen (Nuradi, cs, 1996 : 134). 

 Secara luas promosi penjualan dapat didefinisikan sebagai bentuk persuasi 

langsung melalui penggunaan berbagai usaha insentif, umumnya berjangka 

pendek, yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera 

atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen atau pedagang (Uyung 

Sulaksana, 2003: 109). 

Promosi penjualan dapat digunakan oleh berbagai organisasi dan badan 

hukum, termasuk produsen, distributor, pedagang, lembaga profit oriented, 

sampai ke organisasi non profit.   
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2. Kegiatan Promosi  

Kegitan promosi pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan informasi 

tentang adanya suatu produk ke masyarakat sebagai calon konsumen. Dengan 

demikian masyarakat mengetahui adanya produk yang ditawarkan sehingga 

tertarik, memberi tanggapan dan akhirnya membeli dan memakai produk tersebut. 

Secara umum promosi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: promosi 

langsung (consumer promotion) dan promosi tidak langsung (dealer promotion). 

a. Promosi langsung (consumer promotion) 

Promosi yang dilakukan secara langsung kepada konsuman dengan cara: 

1) Display atau peragaan, memberikan informasi awal sehingga calon 

konsumen dapat dengan mudah mengenali produk yang ditawarkan  

misalnya gambar atau susunan dari produk yang ditawarkan. 

2) Barang cetakan berupa brochure, leaflet, booklet yang disebarkan ke 

pasar, berisi tentang informasi produk yang ditawarkan. 

3) Pameran khusus berupa pertunjukan produk yang ditawarkan, dapat 

dilakukan di daerah yang mempunyai potensi tersebut. 

4) Pemberian hadiah khusus selama promosi kepada konsumen berupa 

discount khusus untuk produk yang ditawarkan. 

b. Promosi tidak langsung (dealer promotion) 

Promosi tidak langsung merupakan promosi yang ditujukan kepada penyalur 

produk dalam hal ini biro perjalanan, tujuannya adalah: 

1) Menarik perhatian biro perjalanan wisata terhadap potensi daerah yang 

ditawarkan untuk disusun menjadi satu paket wisata. 
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2) Kerja sama yang baik dan menyediakan sarana bagi biro perjalanan 

wisata untuk menyusun produk yang tepat sasaran ke wisatawan. 

Promosi tidak langsung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Pemberian informasi dalam bentuk cetak. 

2) Publikasi dalam majalah-majalah profesi. 

3) Pertemuan-pertemuan dengan perusahaan penyalur untuk keperluan 

pemberi informasi. 

4) Workshop. 

5) Mengundang perusahaan-perusahaan penyalur untuk mengunjungi 

daerah tujuan tersebut. 

Pesan visual ini bertujuan untuk membangkitkan inplus-inplus pada otak 

melalui indera penglihatan, agar tepat pada diri orang yang sedang bersangkutan 

akan memilah-milah, serta akan melakukan aksi sesuai dengan pesan yang 

disampaikan dalam kegiatan promosi.  

Faktor yang mempengaruhi terjadinya keadaan tersebut, antara lain: 

1) Promosi penjualan makin diakui oleh manajemen puncak sebagai alat 

penjualan yang efektif. 

2) Jumlah merek yang beredar makin bertambah dengan cepat. 

3) Konsumen makin kritis terhadap harga. 

4) Efisiensi iklan makin menurun lantaran kenaikan biaya. 

c. Tujuan Promosi Penjualan 

Tujuan promosi penjualan 

1) Merangsang permintaan. 

2) Merangsang coba-coba, membalas aksi pesaing. 
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3) Mendorong pembelian, membentuk bussines inventory. 

4) Meminimumkan aksi penggantian merek. 

5) Mendorong pembelian ulang. 

6)    Mendorong trial, memberi instore support bagi alat promosi lainnya. 

7) Menghentikan penurunan penjualan. 

Secara garis besar promosi penjualan lebih cenderung merangsang 

pembelian di tempat. Karena kebanyakan pembeli mempunyai sifat tak terencana, 

stimulus dalam toko seperti kupon, display, atau intensif harga lainnya cenderung 

memainkan peran penting, khususnya bila konsumen tidak terlibat. 

Promosi penjualan kalau tidak dikelola dengan cermat, bisa mengurangi 

citra produk di benak konsumen. Iklan umumnya dianggap mampu membangun 

loyalitas merek, karena itu jangan sampai pemasaran meremehkan peran iklan dan 

hanya mengucurkan anggaran pada promosi penjualan. 

3. Definisi Periklanan 

Dilihat dari segi bahasa, advertere (Latin) artinya mengalihkan perhatian, 

sehingga advertising dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengalihkan 

perhatian audience terhadap sesuatu. 

Periklanan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyampaian iklan (Rhenald 

Kasali,1992: 11).  

Periklanan (advertising) adalah semua bentuk penyajian dan promosi non- 

personal tentang gagasan, barang atau jasa, yang dibayar oleh sponsor atau pihak 

tertentu (Uyung Sulaksana, 2003: 89). 

Secara sederhana iklan memiliki arti segala bentuk pesan tentang suatu 
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produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu media dan ditujukan kepada 

sebagian atau seluruh masyarakat (Rhenald Kasali, 1992: 9). 

Periklanan adalah suatu bentuk penghidangan khusus ke audience dengan 

maksud mempengaruhi dalam rangka mengajak, adalah bagian dari komunikasi. 

Advertising berasal dari kerja to advertise berasal dari bahasa latin “ad” 

dan verto”, yang berarti: 

a. Mengingatkan - to warn 

b. Mengumumkan – to inform or notice  

c. Menarik perhatian akan – to call attention to 

d. Mempopulerkan dengan maksud menjual – to make known 

e. Menciptakan public – to make public 

Advertensi atau Advertising berarti suatu seni astau teknik mengikat 

perhatian public atas barang, jasa atau ide. Disini kelihatan segi kegiatanya, proses 

atau aktivitasnya mempunyai arti dinamis sebagai kegiatan periklanan pada 

umumnya. Advertising adalah suatu bentuk pengumuman atau suatu massage, 

yang mengandung maksud memberitahukan kepada public atas barang yang 

berguna dan yang diinginkan. Jadi pengertian advertensi sebagai suatu massage, 

yaitu iklan sebagai media, mempunyai arti yang statis. Periklanan adalah salah 

satu kegiatan komunikasi, yang mempunyai unsur-unsur, yaitu: 

a. Kekuatan yang menarik 

b. Proses mempengaruhi 

c. Bentuk penghidangan 

d. Cara memikat perhatian public 

e. Penyewaan 
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4.  Tujuan Periklanan 

Periklanan harus lebih dari sekedar memberi informasi. Selain itu periklanan 

harus mampu membujuk khalayak ramai agar berperilaku sedemikian rupa sesuai 

dengan strategi pemasaran untuk mencetak penjualan dan keuntungan. 

Selain itu periklanan bertujuan untuk mengarahkan konsumen pada produk-

produk yang dirancang sedemikian rupa, sehingga diyakini dapat memenuhi 

kebutuhan atau keinginan pembeli. Singkatnya periklanan harus dapat 

mempengaruhi pemilihan dan keputusan konsumen. 

Tujuan periklanan dapat dikasifikasikan berdasarkan maksudnya, yaitu: 

a. Periklanan Informatif (Informative Advertising) dimaksudkan sebagai tahap 

pelopor dari kategori produk untuk membangun permintaan awal.  

b. Periklanan Persuasif (Persuasive Advertising) dimaksudkan untuk 

membangun "permintaan selektif" untuk satu brand tertentu, merupakan 

sebagian besar yang digunakan dalam periklanan. Beberapa periklanan 

persuasif telah bergeser ke arah periklanan perbandingan (Comparison 

Adverting) yang bermaksud membangun superioritas satu brand melalui 

perbandingan spesifik antara brand lainnya dalam kelas produk yang sama.  

c. Periklanan yang mengingatkan (Reminder Advertising) dimaksudkan untuk 

mengingatkan orang dengan satu produk yang sudah mature. Satu bentuk 

periklanan yang berhubungan dengan ini adalah periklanan penguatan 

(Reinforcement Advertising) yang menjamin pembelian yang sekarang 

pembeli lakukan adalah pilihan yang tepat. 
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5. Periklanan sebagai Proses Komunikasi 

Periklanan adalah suatu komunikasi massa yang harus dibayar untuk 

menarik kesadaran, menarik informasi, mengembangkan sikap, atau 

mengharapkan adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan 

(Rhenald Kasali,1992: 51). 

 

Model Proses Komunikasi 

Ketidaksadaran (Unaware) 

 

Kesadaran (Aware) 

 

Pemahaman dan Citra (Comprehensive and Image) 

 

Sikap (Attitude) 

 

Tindakan (Action) 

Sumber : Manajemen Periklanan, Rhenald Kasali 1992 

 

6. Media Periklanan 

Beberapa fungsi periklanan yang dibahas disini antara lain: 

a. Memberikan informasi (Informing). 

Membuat konsumen sadar (aware) akan merk, mendidik mereka tentang 

berbagai fitur dan manfaat merk, serta memfasilitasi penciptaan citra merk 

yang positif. Melalui iklan dapat menceritakan lebih banyak tentang 

informasi dari suatu produk yang ditawarkan, apapun yang memiliki 
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kegunaan bagi konsumen. Di gunakan untuk memberitahu konsumen 

tentang penyediaan produk tertentu dan pada lokasi tertentu pula. 

b. Membujuk atau mempengaruhi (persuading) 

Iklan yang bersifat membujuk terutama pada pembeli potensial dengan 

selalu mengatakan bahwa produknya adalah lebih baik daripada produk lain. 

Iklan ini lebih tepat dipasang pada media televisi atau mejalah. 

c. Menciptakan kesan (adding value) 

Dari sebuah iklan yang dipasang pada media manapun memiliki kesan 

tertentu bagi konsumen mengenai apa yang diiklankan. Pihak pemasangan 

iklan selalu berusaha menampakkan kesan yang sebaik-baiknya. Sebelum 

calon konsumen memutuskan untuk menetapkan pilihan produk, kadang-

kadang mereka ingin diberitahu terlebih dahulu sehingga mereka 

mengharapkan pembelian itu akan memuaskan. 

d. Mengingatkan( Reminding) 

Selalu mengingatkan konsumen agar merk yang  selalu dalam pikiran.  

e. Merupakan alat komunikasi 

Periklannan merupakan suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah 

antara penjual dan pembeli. Komunikasi akan menunjukkan cara yang 

paling efisien untuk mengadakan pertukaran sehingga dapat memenuhi 

keinginan kedua belah pihak. 

(Shimp, Terence A, 2003: 357-361) 
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Kegiatan promosi yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan memerlukan 

pertimbangan yang matang, hal tersebut meliputi (William J Stanton, 1996:190)  

a. Sasaran iklan 

Media yang dipilih dipengaruhi oleh tujuan umum pada saat kegiatan 

promosi dilakukan, misalnya apakah perusahaan pengiklan tersebut 

menginginkan tanggapan langsung  dari konsumen atau tidak. 

b. Peredaran Media 

Peredaran media yang dipilih harus cocok dengan pola distribusi produk. 

Hal yang mempengaruhi adalah keadaan geografis pasar sasaran yang 

diharapkan mencapai tujuan yang diharapkan. 

c. Persyaratan Pesan  

Media yang harus cocok dengan pesan yang ingin disampaikan dalam 

proses kegiatan promosi. 

d. Saat dan Lokasi keputusan membeli 

Media yang dipilih harus mencapai tempat calon pelanggan sehingga saat 

mereka membuat keputusan membeli maka mereka mendekati lokasi produk 

berada. 

e. Biaya Media 

Media yang dipilih dipertimbangkan dengan adanya hubungan dengan 

tersedianya dana perusahaan. Semakin luas peredaran media terpilih maka 

semakin tinggi dana yang akan dikeluarkan. 

Media periklanan meliputi segenap perangkat yang dapat memuat atau 

membawa pesan-pesan penjualan kepada calon konsumen yang menjadi sasaran. . 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Secara sederhana media merupakan sarana untuk menyampaikan iklan 

kepada masyarakat luas. Media berfungsi sebagai alat Bantu visual penyampaian 

iklan dalam kegiatan belajar, yaitu berupa sarana yang cepat memberikan 

pengalaman visual kepada peserta antara lain untuk mendorong motivasi, 

memperjelas dan mempermudah konsep-konsep yang abstrak. Setiap pengiklan 

memiliki tujuan khusus yang dapat dicapai oleh beberapa media. Titik tolak untuk 

setiap perencanaan media adalah menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan 

media dan bagaimana karakteristik ini cocok untuk strategi pengiklan trertentu. 

Media pada komunikasi periklanan ini dapat dibedakan atas 2 media, yaitu: 

a. Media Lini Atas (Above The Line) 

Media ini dapat diartikan sebagai media yang berhubungan dengan 

masyarakat secara langsung, dalam penyampaian informasi. 

Media untuk iklan lini atas ini meliputi: 

1) Televisi:  

Merupakan media audio visual yang dapat menjangkau khalayak secara 

luas dan mempengaruhi daya persepsi masyarakat akan segala informasi 

yang ditayangkan. 

2) Surat Kabar:  

Merupakan media visual yang memuat hal-hal aktual, meliputi jangkauan 

lokal, regional, dan nasional. Surat kabar ini memuat informasi dan 

komunikasi yang praktis  dapat dibawa ke mana-mana. 

3) Majalah:  

Merupakan media yang difungsikan sebagai media dengan segmen 

tertentu dengan informasi sesuai pasar yang dituju. Majalah ini dapat 
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digunakan sebagai media penyampaian iklan yang bagus karena 

penggunaan bahan yang bermutu tinggi sehingga citra produk yang 

ditawarkan akan lebih hidup. 

4) Radio: 

 Merupakan media audio yang difungsikan sebagai media dengan liputan 

pemberitaan informasi, berita dan hiburan. Media ini dapat menjangkau 

sasaran luas sesuai dengan skala pemancarnya (geografis). 

5) Internet:  

Iklan Internet adalah suatu bentuk advertising yang dalam 

menyampaikan pesannya adalah dengan membawa lebih ke dalam 

jaringan, sebuah jaringan sistem global dari sistem komputer personal 

yang mempresentasikan proses dan media yang tergolong unik. 

6) Out door (Media Luar Ruang): 

Fungsi utama media ini adalah sebagai iklan untuk mengingatkan atau 

sebagai media sekunder untuk mendukung kampanye di media cetak 

maupun elektronik (pengulang kampanye dari media utama). Media ini 

dapat bertahan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan 

tahunan, contoh : billboard, baliho, spanduk, neon sign, street banner. 

b. Media Lini Bawah (Below The Line) 

Media lini bawah adalah media yang tidak memberi komisi dan pembayaran 

sepenuhnya berdasarkan biaya operasi plus sekian persen keuntungan. 

Media ini bersifat menunjang atau melengkapi dan sering dicampuradukkan 

dengan pengertian media above the line sebagai media primer dan below the 
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line sebagai media sekunder, tergantung pada apa yang akan diiklankan. 

Adapun media lini bawah below the line ini meliputi dari  

1) direct mail,  

2) pameran-pameran,  

3) promosi penjualan,  

4) perangkat display di tempat penjualan langsung (point-of-sale),  

5) selebaran media yang lain seperti kalender,  folder, stiker, poster, dll 

 

C. Tinjauan tentang Pariwisata 

1. Definisi Pariwisata 

Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali 

atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, di dalam bahasa Inggris 

disebut dengan kata “tour”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata 

kepariwisataan dapat menggunakan kata “tourisme” atau “tourism”. Kata 

pariwisata yang berasal dari bahasa Sansakerta,yang komponennya terdiri dari: 

Pari  : penuh, lengkap, berkeliling. 

Wis (man)       : rumah, property, kampong, komunitas. 

Ata  : pergi terus-menerus, mengembara (roaming about). 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk 

berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. Tetapi 

semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi 

atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Oka A.Yoeti, 1983: 109).  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Di Indonesia istilah pariwisata baru digunakan pada awal tahun 1960-an. 

Istilah pariwisata diperoleh dari budayawan intelektual atas permintaan presiden 

Soekarno (Bung Karno) kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku ketua 

Dewan Tourisme Indonesia. Secara terpisah dua orang budayawan Indonesia , 

yaitu Prof. mr. Moh Yamin dan Prof. Dr. Prijono, yang memberi istilah tourisme 

atau travel, yang konotasinya bias terkait dengan selera rasa pleasure, 

excitement, entertainment, adventure dan sejenisnya.. (Nyoman S. Pendit, 2002) 

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke 

tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, 

sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (H. Kodhyat, 

1983: 4). 

Dalam buku “Kepariwisataan” A. Hari Karyono mendefinisikan pariwisata 

menjadi dua, yaitu: 

a.  Definisi yang bersifat umum. 

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat untuk mengatur, mengurus da melayani kebutuhan wisatawan. 

b. Definisi yang lebih teknis. 

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilyah negara sendiri 

atau di Negara lain. (A. Hari Karyono, 1997: 14)  

Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor 

penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar 

dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Kemudahan dalam batasan pariwisata 
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antara lain berupa fasilitas yang memperlancar arus kunjungan wisatawan. 

Misalnya dengan memberikan bebas visa, prosedur pelayanan yang cepat di 

pintu-pintu masuk dan keluar, terssedianya transportasi dan akomodasi yang 

cukup. Faktor penunjangnya adalah prasarana dan utilitas umum, sepanjang 

jalan raya, penyediaan air minum, listrik, tempat penukaran uang, pos dan 

telekomunikasi, dan sebagainya. 

 Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memiliki cirri-

ciri tertentu, yaitu: 

a. Harus bersifat sementara atau pelaku perjalanan hanya tinggal untuk 

sementara waktu. Kemudian kembali ke tempat asal . 

b. Harus bersifat santai dan sukarela  dalam arti tidak terjadi karena dipaksa. 

c. Perjalanan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. 

d. Ada organisasi yang mengatur perjalanan tersebut. 

e. Terdapat unsure-unsur produk industri pariwisata.  

f. Biaya perjalanan diperoleh dari Negara asal. 

g. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran. 

h. Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata tersebut. 

Industri jasa pariwisata dapat didefinisikan sebagai; kumpulan barang dan 

jasa yang dibutuhkn para wisatawan pada khususnya dan traveler pada 

umumnya, selama dalam perjalanan.Industri jasa pariwisata merupakan sektor  

ekonomi penghasil devisa yang produktif. 

 Pariwisata perlu dikembangkan secara terencana, baik secara ekonomi 

maupun sebagai salah satu aspek pelestarian budaya.Pengusahaan-pengusahaan 
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atau jasa yang dapat digolongkan sebagai produk industripariwisata yaitu: (Oka 

a. Yoeti, 1985: 8-9) 

a. Travel agent (agen perjalanan wisata). 

b. Torist transportation (alat transportasi wisata). 

c. Hotel dan sarana akomodasinya. 

d. Catering café (restoran dan bar). 

e. Tour operator (pemandu wisata untuk memberikan informasi tempat-

tempat tujuan wisata). 

f. Tourist object, tourist attraction, serta entertainment lainnya. 

g. Souvenir Shop dan Handicraft Center ( souvenir/ cinderamata, kerajinan 

sebagai kenang-kenangan yang dibeli oleh wisatawan) 

Strategi pengembangan pariwisata yang harus ditempuh, baik oleh 

pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam sektor industri pariwisata, 

adalah melakukan usaha pemasaran dengan suatu strategi promosi yang efektif 

dan efisien, agartercapai suatu kualitas produk dan jasa wisata yang optimal 

(memenuhi kepuasan wisatawan) serta perolehan pendapatan yang tinggi. 

Pemasaran pariwisata (tourism marketing) adalah seluruh kegiatan untuk 

mempertemukan permintaan (demand) dan penawaran (supply) sehingga 

pembeli/ wisatawan mendapatkan kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang 

maksimal dengan resiko seminimal mungkin. Atau pemasaran pariwisata 

merupakan suatu system dan koordinasi yang harus dilaksanakan sebagai 

kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, 

baik usaha swasta atau pemerintah, baik dalam ruang lingkup lokal, regional, 
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nasional dan internasional untuk mencapai kepuasan optimal atas kebutuhan-

kebutuhan wisatawan dan kelompok lainnya.(Krippendorf, 1971:46). 

2. Wisatawan. 

Istilah wisatawan menurut R.G. Soekadijo adalah orang yang mengadakan 

perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatangi atau 

dengan singkat: pengunjung, orang yang mengadakan kunjungan. 

3. Desa Wisata. 

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri ; kelompok rumah diluar kota yang 

merupakan kesatuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991),sedangkan menurut 

Bintarto dalam bukunya “Interaksi Desa-Kota” menjelaskan arti desa dari segi 

geografisadalah, desa merupakan hasil perpaduan kegiatan sekelompok manusia 

dengan lingkungannya, hasil perpaduan iti adalah ujud atau kenampakan di muka 

bumi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural 

yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan dalam hubungannya dengan 

daerah-daerah lain (Bintarto, 1983: 11). 

Sebelum memberi pengertian mengenai desa wisata perlu diketahui tentang 

perwilayahan pariwisata. Perwilayahan dalam dunia pariwisata adalah pembagian 

wilayah pariwisata yang memiliki potensi. Adapun wilayah pariwisata adalah 

tempat atau daerah yang karena atraksinya, situasinya dalam hubungan lalu lintas 

dan fasilitas-fasilitas kepariwisataannya menyebabkan tempat atau daerah tersebut 

menjadi obyek kebutuhan wisatawan (Pendit, 1997: 71). 

Menurut R.B. Soemanto menyatakan bahqwa suatu daerah bisa menjadi 

obyek pariwisata karena daerah tersebut mmpunyai atraksi wisata di mana dalam 
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atraksi tersebut mempunyai beberapa aspek historis, aspek nilai, aspek keaslian 

dan aspek handycraft (R.B. Soemanto, 1999: sub judul 1). 

Bedasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian desa 

wisata adalah, desa sebagai hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia 

dalam suatu unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris yang memiliki daya 

tarik sebagai daerah tujuan bagi kegiatan perjalanan wisata untuk menikmati 

obyek wisata dan daya tarik wisata. 

 

D. Tinjauan tentang Remaja 

1. Definisi Remaja 

Usia remaja adalah usia pada seseorang yang berada di antara usia anak- 

anak dengan usia dewasa, sehingga dapat diartikan bahwa masa remaja adalah 

masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dalam masa peralihan 

tersebut, remaja mengalamibanyak perkembangan, baik secara fisik maupun 

mental, yaitu terjadi perubahan yang drastis dari keadaan ketergantungan dari 

orang lain di masa anak-anak menuju pada keadaan yang mandiri saat menuju 

kedewasaan. Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya 

denagan menetapkan definisi remaja secara umum. Walaupun demikian, sebagai 

pedoman umum dalam mendefinisikan remaja adalah dengan batasan usia antara 

11 hingga 24 tahun, dan belum menikah. 

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih 

bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut Sarlito W. Sarwono mengutip dari 

bukunya D. Muangman dalam “Adollescent Fertility Study In Thailand”, ( Sarlito, 

1994: 9).  
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Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun 

sebagai batasan usia remaja. di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan 

PBB tentang pemuda adalah kurun usia 14-24 tahun yang dikemukakan dalam 

sensus penduduk 1980 (Sarlito, 1994:10). S 

Dalam buku “Pengantar Psikologi”, disebutkan bahwa tugas utama yang 

dihadapi remaja adalah membentuk identitas individualitas untuk menemukan 

“siapakah aku” dan “kemana saya akan pergi”. Proses ini yang melibatkan 

perasaan tentang kompetensi dan harga diri. Walaupun perkembangan konsep diri 

dimulai pada awal masa anak-anak dan terus berlangsung seumur hidup, masa 

remaja adalah periode yang kritis. 

Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian, karena sifat-

sifat khasnya dan karena peranan yang menentukan dalam kehidupan individu 

dalam masyarakat orang dewasa. (Sumardi Suryabrata, 1982: 31). 

Pencapaian pendirian hidup dan identitas diri yang mantap sukar dikatakan 

pada masa remaja ini karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, 

terutama sosiokultural (Sumardi Suryabrata, 1982: 31). 

2. Bagian dari Masa Remaja. 

Masa remaja masih diperinci lagi menjadi beberapa masa, beberapa masa itu 

adalah sebagai berikut : 

a. Masa Remaja Awal atau Pra Remaja 

Masa pra remaja, istilah ini digunakan untuk menunjukan suatu masa yang 

berlangsung mengikuti masa awal, yang biasanya berlangsung hanya dalam 

waktu yang relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada 

remaja sehingga sering sekali masa ini disebut masa negatif. 
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b. Masa Remaja Madya atau disebut Masa Remaja 

Masa remaja, merindu puja, mendewa-dewakan, sebagai gejala remaja pada 

masa ini si remaja mengalami kegoncangan batin sebab tidak mau lagi 

menggunakan sikap dan pedoman hidup kanak-kanak, tetapi belum 

mempunyai pedoman hidup baru. Karena itulah si remaja itu tidak tenang, 

banyak kontradiksi dalam dirinya, mengkritik karena merasa mampu, tetapi 

dalam masa itu dia mencari pertolongan karena belum dapat menjelmakan 

keinginannya. Pada masa itu anak laki-laki sering aktif meniru, sedangkan 

anak perempuan kebanyakan pasif mengagumi dan memuja dalam khayal.  

c. Masa Remaja Akhir 

Masa remaja akhir, setelah si remaja dapat menentukan sistem nilai mana 

yang diikuti, masuklah individu ke dalam masa dewasa awal. 
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BAB III 

IDENTIFIKASI DATA 

 

A. Kampung Laweyan 

Kawasan Laweyan khususnya kelurahan laweyan sangat potensial untuk  

dikembangkan menjadi Desa wisata. Hal ini didasari adanya fakta sejarah (terkait 

dengan situs peninggalan sejarah dan kondisi fisik lingkungan), ekonomi (industri 

batik) dan sosial budaya. Sehingga di harapkanLaweyan dapat dijadiakan  salah 

satu aset daerah yang pada gilirannyaakan mensejahterakan masyarakat setempat. 

Kalurahan Laweyan merupakan kawasan sentra industri batik yang unik, 

spesifik dan bersejarah. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh RT. Mlayadipuro 

dalam Priyatmono(2004), desa Laweyan (kini wilayah kalurahan Laweyan) sudah 

ada sebelum munculnya kerajaan Pajang. 

1. Sejarah. 

Tentang nama Laweyan, ada dua cara penulisan, yaitu Laweyan dan 

Lawiyan. Selanjutnya adalah asal usul dari Laweyan adalah, berdasarkan kata 

“Laweyan”, secara etimotogis berasal dari kata “lawe” artinya benang yang dibuat 

dari kapas bahan pembuatan kain. Dari kata lawe, kemudian berubah menjadi 

Laweyan. Akhiran -an dalam bahasa Jawa menunjukkan tempat. Jadi Laweyan 

berarti tempat lawe (benang). 

Istilah “Lawiyan” juga kita temukan pada peristiwa pembunuhan Raden 

Pabelan (Jaka Pabelan atau dalam Ceritera Ki Gede Sala disebut Kyai Bathang). 

Dia dibunuh karena ketahuan bermain asmara dengan putri Sultan Hadiwijaya, 

Raden Ayu Sekar Kedhaton. Mayat Jaka Pabelan dibuang di sungai Lawiyan. 
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Berdasarkan informasi tradisional yang diperoleh, tulisan dengan “lawiyan” 

kita temukan dalam nama makam “Astana Lawiyan-Sunan Nglawiyan”, yang 

terletak di sebelah selatan daerah Laweyan. Menurut Nyi Lurah Hamongsukma, 

penjaga Astana Lawiyan, riwayat Lawiyan itu tidak dapat dilepaskan dari tokoh 

Ki Ageng Anis. Ki Ageng Anis adalah putra Ki Ageng Sela. Ki Ageng Anis 

berputra Pamanahan, Pamanahan berputra Sutawijaya, pendiri Kerajaan Mataram 

Islam. Dalam sejarah Pajang (Atrnodarminto, 1955: 125; Dirjosubroto, 1916: 87). 

Sejarah panjang Laweyan diawali sejak jaman Pajang, pasca runtuhnya 

Kasultanan Demak. Salah seorang Sultan Pajang yang paling terkenal adalah 

Sultan Hadiwidjaja, yang sewaktu mudanya dikenal masyarakat dengan panggilan 

Joko Tingkir (pada masa kecilnya bemama Mas Karebet). Kyahi Ageng 

Pemanahan bersama-sama dengan Joko Tingkir mengabdi pada Sultan Alam 

Akbar III (Raja Kesultanan Demak Bintoro). 

Joko Tingkir selanjutnya mendirikan Kerajaan Pajang di sebelah barat kota 

Solo, bergelar Raden Hadiwijaya. Dalam perkembangannya, kemudian pusat 

kekuasaan berpindah dari Kerajaan Demak Bintoro ke Kerajaan Pajang. 

Sejarah kawasan Laweyan barulah berarti setelah Kyai Ageng Anis   

bermukim di desa Laweyan pada tahun 1546 M, tepatnya di sebelah utara pasar 

Laweyan (sekarang Kampung Lor Pasar Mati) dan  membelakangi jalan yang 

menghubungkan antara Mentaok dengan desa Sala (sekarang jalan Dr. Rajiman). 

Kyai Ageng Anis adalah putra dari Kyai Ageng Selo yang merupakan keturunan 

raja Brawijaya V.  Kyai Ageng Anis atau Kyai Ageng Laweyan adalah juga 

manggala pinituwaning nagara kerajaan Pajang semasa Jaka Tingkir menjadi 

Adipati Pajang pada tahun 1546 M.  Sewaktu Pajang dibawah pemerintahan 
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Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) pada tahun 1568 Sutowijaya lebih dikenal 

dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar (pasar Laweyan).  

Pamanahan dan Sutawijaya bersama-sama dengan Ki Juru Martani dan Ki 

Panjawi, sangat berjasa kepada Sultan Pajang Hadiwijaya, sebab dapat membunuh 

Arya Penangsang, musuhnya. Selanjutnya atas jasa tersebut, Sultan Hadiwijaya 

memberi anugerah “tanah perdikan” kepada Ki Ageng Anis, daerah ini disebut 

Lawiyan. Rumah tempat tinggal Kyai Ageng Anis ditempati oleh cucunya yang 

bernama Bagus Danang atau Mas Ngabehi Sutowijaya. Kyahi Ageng Pemanahan 

memperoleh hadiah dari Raden Hadiwijaya berupa hutan, selanjutnya oleh 

Panembahan Senopati (Putera Kyahi Ageng Pemanahan). Hutan tersebut 

dibangun mejadi Kerajaan Mataram.  

Dalam sejarah perkembangannya, kemudian pusat kekuasaan berpindah dari 

Kerajaan Pajang  ke Kerajaan Mataram. Ketika terjadi perang besar antara 

pasukan Pajang dan pasukan Mataram di Prambanan, konon pasukan Panembahan 

Senopati dibantu oleh pasukan dari Laut Kidul di bawah kekuasaan Nyahi Roro 

Kidul, dan pasukan mahkluk gaib dari gunung Merapi. 

Karena ketaatan para kawulanya, Ki Ageng Anis mendapatkan sebutan Ki 

Ageng Luwih, Setelah Kyai Ageng Anis meninggal dan dimakamkan di pesarean 

Laweyan (tempat tetirah Sunan Kalijaga sewaktu berkunjung di desa Laweyan), 

makamnya di Astana Lawiyan.  

Nyahi Ageng Ngenis adalah isteri dari tokoh besar Kyahi Ageng Ngenis. 

Makam Nyahi Ageng Ngenis berada di Kompleks pemakaman raja-raja Surakarta 

dan Yogyakarta Imogiri, pada posisi paling atas. Kyahi Ageng Ngenis adalah 
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putera dari Tokoh besar Kyahi Ageng Selo yang juga bergelar Kyahi Ageng 

Nglaweyan. Beliau dimakamkan di Laweyan sebelah barat kota Solo. 

Pada jaman dahulu, di tepi sungai Banaran, sebelah selatan timur sungai 

Premulung, di situ dulu ada pasar yang besar, termasuk menjadi bandaran 

perdagangan yang erat hubungannya dengan bandaran besar di Nusupan. Pasar 

tadi terkenal dengan nama Pasar Laweyan, asalnya dari kata “lawe” (benang), 

karena di situ dulu tempat pusat perdagangan lawe, bahan pakaian yang pokok. 

Bekas pasar Laweyan tadi, sekarang berada di tengah-tengah kampung Lor Pasar 

Mati dan Kidul Pasar Mati, sebelah timur kampung Sedana, di dalam wilayah 

Kalurahan Laweyan.  

Masih menurut RT. Mlayadipuro dalam Priyatmono (2004) pasar Laweyan 

dulunya merupakan pasar lawe (bahan baku tenun) yang sangat ramai. Bahan 

baku kapas pada saat itu banyak dihasilkan dari desa Pedan, Juwiring dan Gawok 

yang masih termasuk daerah kerajaan Pajang. Adapun lokasi pasar Laweyan 

terdapat di desa Laweyan (sekarang terletak diantara kampung Lor Pasar Mati dan 

Kidul Pasar Mati serta di sebelah timur kampung Setono). Di selatan pasar 

Laweyan, di tepi sungai Kabanaran, terdapat sebuah bandar besar yaitu bandar 

Kabanaran. Melalui bandar dan sungai Kabanaran tersebut pasar Laweyan 

terhubung ke bandar besar Nusupan di tepi sungai Bengawan Solo. 

Kyai Ageng Anis merupakan seorang Islam yang taat menjalankan perintah 

agama. Salah satu petilasan yang sekarang masih terawat dengan baik adalah 

masjid Laweyan. Menurut Mlayadipuro dalam Priyatmono (2004), masjid 

Laweyan dahulunya adalah sanggar milik Kyai Ageng Beluk. Kyai Ageng Beluk 

adalah seorang yang beragama Hindu Jawa dan mempunyai banyak siswa. Lokasi 
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tempat tinggal Kyai Ageng Beluk sekarang terkenal dengan sebutan kampung 

Belukan. Selama hidupnya Kyai Ageng Anis yang berteman baik dengan Kyai 

Ageng Beluk sering menjalankan sholat di sanggar Kyai Ageng Beluk. Setelah 

Kyai Ageng Beluk memeluk Islam sanggar tersebut berubah menjadi langgar 

yang kemudian berkembang menjadi masjid Laweyan. 

Sultan Pajang mengalami masa kejayaannya pada pertengahan abad XVI. 

Pada waktu itu perdagangan dan usaha kain sudah cukup dikenal di wilayah ini. 

Hal ini menjadi lebih populer lagi setelah berdirinya Keraton Kartasura yang pada 

perkembangannya berpindah ke Desa Sala menjadi Keraton Kasunanan Surakarta. 

Aneka jenis usaha pemintalan, kain, dan proses pembatikan sudah begitu 

berkembang di kawasan tersebut. Sehingga tidak mengherankan apabila di 

kawasan Laweyan ini banyak tumbuh subur pengusaha-pengusaha batik yang 

terampil. Pada zaman sebelum kemerdekaan  kampung Laweyan  pernah 

memegang peranan penting dalam kehidupan politik terutama pada masa 

pertumbuhan pergerakan nasional. Sekitar tahun 1911 Serikat Dagang Islam (SDI) 

berdiri di kampung Laweyan dengan Kyai Haji Samanhudhi sebagai pendirinya. 

Dalam bidang ekonomi para saudagar batik Laweyan juga merupakan perintis 

pergerakan koperasi dengan didirikannya “Persatoean Peroesahaan Batik 

Boemipoetra Soerakarta (PPBBS) pada tahun 1935. 

Namun untuk menonjolkan ciri khas kawasan pada era otonomi di daerah 

ini sangat perlu diangkat kembali sebuah Local Genius yang menjadi keunikan 

suatu kawasan. Tak terkecuali kawasan Laweyan ini, ke depan kita tonjolkan 

kembali menjadi sebuah kawasan Kampung Batik, yang dapat dikembangkan 

sebagai Live Monument. 
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Menurut Widayati dalam Priyatmono (2004) masyarakat Laweyan bukanlah 

keturunan bangsawan, tetapi karena mempunyai hubungan yang erat dengan 

kraton melalui perdagangan batik serta didukung dengan kekayaan yang ada, 

maka corak pemukiman khususnya milik para saudagar batik banyak dipengaruhi 

oleh corak pemukiman bangsawan Jawa . Bangunan rumah saudagar biasanya 

terdiri dari Pendopo, ndalem, sentong, gandok, pavilion, pabrik, beteng, regol, 

halaman depan rumah yang cukup luas dengan orientasi bangunan menghadap 

utara-selatan. Atap bangunan kebanyakan menggunakan atap limasan bukan joglo 

karena bukan keturunan bangsawan. Dalam perkembangannya sebagai salah satu 

usaha untuk lebih mempertegas eksistensinya sebagai kawasan yang spesifik, 

corak bangunan di Laweyan banyak dipengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa, 

sehingga banyak bermunculan bangunan bergaya arsitektur Indisch (Jawa-Eropah) 

yang cantik dan menawan. Sedang keberadaan beteng tinggi yang banyak 

memunculkan gang-gang sempit dan merupakan ciri khas Laweyan selain untuk 

keamanan juga merupakan salah satu usaha para saudagar untuk memperoleh 

daerah “kekuasaan”. Sayangnya keindahan dan keunikan kawasan kampung 

Laweyan sekarang ini banyak mengalami perubahan, kerusakan dan kurang 

terpelihara dengan baik seiring dengan surutnya kejayaan kerajinan batik. 

Selama pemerintahan kerajaan, masyarakat Laweyan terdiri dari dua 

wilayah Laweyan Barat dan Timur yang dipisahkan oleh Sungai Laweyan. 

Karakteristik penduduknya sangat berbeda. Penduduk Laweyan barat dalam 

masalah ekonomi dan kebudayaan lebih banyak berhubungan dengan fasilitas 

yang disediakan raja pada makam. Sebaliknya penduduk Laweyan Timur yang 

dihuni oleh sebagian besar pedagang dan pengusaha batik, lebih banyak 
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memusatkan perhatian pada kegiatan pasar (mati) Laweyan. Pasar yang sudah 

mati itu sekarang menjadi kampung lor (utara) dan kidul (selatan) pasar. 

2. Persepsi Sosial Budaya Masyarakat Laweyan 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai persepsi sosial budaya 

masyarakat Laweyan yang meliputi; Lambang-lambang status, pendidikan dan 

persepsi keagamaan. 

Wong Laweyan mempunyai ciri-ciri dan perbedaan dengan kelompok 

priyayi dan rakyat kebanyakan, yakni dalam hal gelar, bentuk rumah dan 

pemakaian perhiasan. Berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya yang 

menganggap bahwa seluruh kebudayaan keraton termasuk semua gaya hidup 

priyayi, seperti adat sopan santun, gaya hidup poligami sebagai suatu yang 

pantas ditiru, maka Wong Laweyan hanya mengambil beberapa gaya hidup 

priyayi yang dianggap cocok dengan kehidupan mereka. Salah satu lambang 

status yang mereka banggakan adalah pemakaian gelar “Mas Nganten dan 

Mbok Mase”. Gelar ini merupakan penghargaan dan kehormatan yang 

diperoleh dari buruh-buruh serta lingkungannya. 

Lambang status yang kedua yang berusaha mereka perlihatkan pada 

orang lain adalah rumah yang menjadi tempat tinggal. Karena rumah tinggal 

merupakan satah satu identitas dan lambang status mereka sebagai pengusaha 

kaya maka rumah Wong Laweyan nampak merupakan perwujudan dari istana 

kecil. Rumah-rumah tinggal di Laweyan tidak memenuhi aturan dan tatanan 

bentuk rumah secara adat Jawa. Rumah-rumah tinggal di Laweyan tidak 

memenuhi aturan dan tatanan bentuk rumah secara adat Jawa. Oleh karena mereka 

tidak mempunyai ikatan kuat dengan kerajaan maka mereka menganggap tidak 
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perlu menggunakan etika orang Jawa pada umumnya. Pemandangan umum, unit-

unit rumah tinggal di Laweyan adalah rumah yang dikelilingi tembok pagar 

setinggi tiga sampai lima meter, seperti benteng yang berfungsi untuk kepentingan 

ekonomis, keamanan juga penunjuk identitas diri. Dalam kaitannya dengan sifat 

kecurigaan Wong Laweyan terhadap orang luar, maka pintu-pintu gerbang 

(disebut regol) pada umumnya tidak pernah dibiarkan terbuka. 

Bentuk rumah Wong Laweyan pada umumnya merupakan gabungan antara 

arsitektur Jawa dan arsitektur Eropa, ciri sebagai rumah Jawa adalah pembagian 

ruang pada rumah induk yang terdiri dari emper, ndopo, ngomah dan sentong. 

Ndopo adalah sebuah ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, biasanya 

terdapat sepasang kaca besar yang menempel di kiri dan kanan pintu menuju 

rumah utama. Hiasan kaca dipercayai berfungsi sebagai tolak bencana selain itu 

ada jam besar di pojok ruangan, sebagai lambang bahwa waktu adalah uang. 

Rumah induk adalah bangunan yang paling besar, ditempati Mas Nganten 

dan Mbok Mase serta anak-anak yang belum menikah. Lambang status terakhir 

adalah pemakaian perhiasan yang terbuat dari emas dan permata. Perhiasan-

perhiasan akan dipakai sewaktu menghadiri perhelatan, juga keris dan 

pertengkapannya yang dihiasi batu-batu berharga, intan dan berlian. 

Kehadiran seorang anak bagi Wong Laweyan selain untuk memberikan 

suasana hangat di rumah juga sebagai penjaga gengsi bagi orangtuanya. Hal ini 

mengandung arti anak merupakan jaminan dan investasi hari tua bagi orang 

tuanya. Jadi sebagai penerus usaha yang telah dirintis orang tuanya. Pada waktu 

dulu sekitar tahun 1920-1940 sekolah tidak mendudaki tempat yang penting 

dalam kehidupan Wong Laweyan agar anak mereka dapat menjadi pengusaha 
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yang sukses, maka anak yang berhasil mencapai sukses itu berarti anak itu mampu 

menjaga kehormatan orang tuanya. 

Peranan seorang wanita di Laweyan lebih kuat dan dominan daripada wanita 

Jawa pada umumnya. Mbok Mase adalah pusat keluarga, pemegang keuangan dan 

sangat menentukan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting seperti: 

siapa yang layak menjadi langganan, pilihan koleksi perhiasan, pilihan suami atau 

istri bagi anak-anaknya. Mbok Mase menjadi partner kerja bagi suaminya, yakni 

sebagai tenaga pemasaran, pengelola keuangan perusahaan, membeli bahan-bahan 

produksi.Mas Nganten di Laweyan bertugas sebagai kepala produksi yang 

membawahi banyak tenaga buruh. Jadi dalam kegiatan perusahaan ayah adalah 

tokoh pemimpin dan pengatur tenaga kerja dan produksi. Oleh karena kesibukan 

Mas Nganten sebagai bagian produksi dan Mbok Mase sebagai tenaga pemasaran, 

maka dari itu mereka memakai tenaga pembantu rumah tangga dalam keluarga 

pengusaha batik Laweyan. Pendidikan tradisional untuk anak-anak hanya 

diberikan bersamaaan ketika anak-anak tersebut membantu pekerjaan orang tua 

mereka. Pendidikan tradisional merupakan pendidikan yang berasal dari 

pengalaman-pengalaman generasi sebelumnya, seperti teknik pembuatan batik, 

pewarnaan batik, kegiatan pemasaran dan sebagainya. 

Jadi proses kaderisasi bagi anak-anak Wong Laweyan berawal dari 

kesadaran terhadap kenyataan bahwa pasar ditentukan oleh pembeli, juga perlu 

adanya inovasi (pembaruan) serta marketing (pemasaran). 

Di samping kelompok sosial di atas, masih dapat dibedakan dengannya 

adalah munculnya majikan-majikan baru yang terdiri dari pengusaha jasa mbabar, 

medel atau majikan yang menguasai pekerjaan borongan dalam processing batik, 
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yang terakhir ini disebut pengusaha prembe. Mereka terdiri dari para tenaga 

tukang cap atau buruh inti yang memperoleh kepercayaan besar dari majikan 

mereka dulu, berupa pinjaman modal yang tidak terikat oleh pengembalian bunga 

pokok. Tetapi ikatan moral terhadap bekas majikan, adalah jalinan persekutuan 

usaha yang erat, bagaikan bapak dan anak perusahaan. Sehingga pengusaha-

pengusaha menengah ini tidak bisa bebas bergerak, menjalin hubungan dengan 

pengusaha besar lainnya. Faktor ikatan moral ini kiranya yang menentukan pamor 

status sosial pengusaha jasa lebih rendah dari pengusaha besar. Kecuali, apabila 

jenis pengusaha menengah ini berhasil mengembangkan perusahaannya pada 

tingkat yang lebih besar dari sekedar sebagai pengusaha jasa, maka mereka akan 

memperoleh perlakuan yang sama dengan status pengusaha besar. 

Selanjutnya menyusul status sosial di bawahnya, yaitu kelompok besar 

tenaga pekerja di perusahaan-perusahaan. Status sosial mereka ditentukan 

menurut kriteria keahlian kerja. Dalam kelompok pekerja, tukang cap menduduki 

level teratas sebagai buruh ahli. Mereka memperoleh perlakuan yang lebih 

istimewa dari majikan, dari pada tenaga buruh lainnya. Gajinya lebih besar dan 

kadang-kadang mereka memperoleh kepercayaan dari majikan putri, memilih dan 

ikut mengawasi pekerjaan tenaga buruhnya. Banyak dari kelompok tukang cap ini 

yang mengalami proses mobilitas vertikal, yaitu naiknya status sosial dari pekerja 

perusahaan menjadi pengusaha menengah atau besar. Satu contoh yang baik dari 

kasus ini adalah pengalaman Bapak Kasbili Wongsomulyono, semula ia menjadi 

pemasok tunggal arang untuk daerah Laweyan, sekarang meningkat menjadi 

pengusaha batik tingkat menengah di kampungnya. 
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Status sosial di bawah tukang cap adalah kuli mbabar, kuli celep, pengubeng 

(buruh batik) dan pembantu rumah tangga majikan. Status sosial mereka tergolong 

dalam kategori buruh inti. Ke bawah lagi adalah kuli mberet, kuli kerok dan kuli 

kemplong, mereka ini tergolong sebagai buruh tetap. Kemudian status sosial 

paling bawah adalah buruh harian, yaitu pekerja kasar sebagai pembantu. Mereka 

tidak diikat oleh majikan, karena itu sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh 

majikan. 

Lengkapnya pelapisan sosial pada level paling bawah, yang ditentukan 

menurut status pekerjaan dalam perasahaan batik, pantas menjadi perhatian 

majikan. Mereka memandang, mempekerjakan sekian banyak buruh itu bukan 

hanya dilandasi kepentingan ekonomi kapitalnya saja, melainkan sesuatu yang 

lebih penting dari itu meminjam istilah setempat “Sambung Roso-Sambung 

Wargo”- adalah terjalinnya ikatan persaudaraan antara buruh dengan majikan. 

Selanjutnya berkaitan dengan masalah ini, De Kat Angelino melukiskan 

hubungan yang harmonis itu, seperti dalam terjemahan bebas berikut ini: 

Tetapi dengan tidak mengurangi arti sikap majikan yang kapitalistis itu, 

mempekerjakan sekian banyak buruh adalah suatu tindakan yang ekonomis 

menurut cara mereka. Dalam suatu organisasi kerja perusahaan, ketompok-

kelompok kerja buruh, secara fungsional adalah pelapisan “pengaman” dari alat 

produksi dan secara struktural adalah pelayan majikan. Berkaitan dengan sistem 

pelapisan ini, majikan berpegang pada prinsip, fungsi katup pengaman perusahaan 

terletak pada hubungan sosial antara buruh dengan majikan. Buruh yang 

dikategorikan inti oleh majikan harus memenuhi kriteria: berhasil menjalin 

hubungan baik dengan majikan, cukup lama bekerja pada majikan, dan menguasai 
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segala macam pekerjaan buruh. Dengan demikian, secara struktural fungsional 

buruh inti adalah katup pengaman perusahaan, apabila tenaga buruh tetap atau 

buruh harian dihentikan oleh majikan. Demikian seterusnya, katup-katup sosial ini 

akan lebih berfungsi pada saat perusahaan mcnghadapi penurunan jumlah 

produksinya.Sejumlah besar kelompok pekerja ini paling bawah dalam stratifikasi 

sosial kerja mereka di sana dan status yang mempunyai arti yang penting sekali. 

Akhirnya, baik majikan maupun tenaga buruhnya, ikut memainkan peranan yang 

penting dalam sistem sosial di kampung Laweyan. Pokok pembahasan berikut ini 

akan membicarakan peranan struktural keluarga majikan, dalam pengaruhnya 

terhadap struktur fungsional tenaga kerja di perusahaan. 

Masyarakat Laweyan dalam sistem sosialnya nampak bercirikan:  

a. Tata hubungan sosial yang menduduki tingkatan masyarakat Laweyan. 

Peran menyertai peranan itu, jelas bagi lingkungan sosialnya berkembang 

ke arah sikap individualistis bagi anggota masyarakatnya; 

b. Pemisahan yang tegas antara ikatan-ikatan sosial yang bersifat ekonomis 

dan non ekonomis; dan 

c. Kedudukan sosialnya, terasa terasing, “terselip” di antara klas penguasa 

dan klas rakyat. 

Perkembangan yang nampak dari sejarah lokal daerah itu, adalah 

pertumbuhan masyarakat yang terkait di dalam kepentingan ekonomi perusahaan 

batik. Sehingga struktur sosial yang ada, menampakkan diri secara eksklusif ke 

dalam model perkampungan “tukang”. Suatu ekotipe pemukiman batik, yang 

dirasakan berbeda dengan model perkampungan di sekitarnya.  
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Karakteristiknya yang nyata berbeda sampai sekarang adalah, kavling-

kavling.yang luas milik saudagar kaya di sana, ternyata tidak seimbang dengan 

jumlah penghuni yang kecil. Sehingga mengakibatkan jumlah penduduk di 

Katurahan Laweyan sekarang, termasuk yang paling kecil di antara Kalurahan 

lainnya, di Kotamadya Surakarta. Luas tiap kavling milik pengusaha batik, 

berkisar antara 500 m
2
 sampai 3000 m

2
 dan biasanya batas tiap kavling 

pemukiman itu dipisahkan oleh pagar tembok setinggi lima meter. Sehingga 

nampak dari luar, seperti benteng-benteng kecil yang melindungi setiap 

penghuninya. Tetapi di luar dugaan orang banyak, pagar-pagar itu justru lebih 

banyak berfungsi ekonomis dari pada faktor keamanan keluarga pengusaha.  

Nilai kepentingan ekonomis itu antara lain:  

a. Melindungi jumlah kekayaan mereka dari dinas perpajakan setempat 

b. Melindungi penyerobotan motif-motif paten alat cap dari pengusaha lain; 

c. Melindungi tenaga ahli tukang cap; dan 

d. Melindungi rahasia ramuan zat pewarna alamiah dari saingannya. 

Pada perkembangan selanjutnya yaitu ketika pendidikan formal mulai 

memasuki kehidupan keluarga pengusaha Batik Laweyan, maka sistem pewarisan 

keahlian dengan cara tersebut di atas secara bertahap mulai tergeser. Munculah 

orang-orang yang berpendidikan lebih baik dari generasi sebelumnya tetapi tidak 

mampu lagi menguasai masalah batik. Sampai sekitar tahun 1960-an Wong 

Laweyan telah menerima pendidikan formal sebagai bagian dari kehidupan 

mereka, namun daya tarik industri batik ternyata lebih besar jika dibandingkan 

dengan pendidikan. 
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Sekarang ini, generasi muda Laweyan pada umumnya menganggap bahwa 

pendidikan formal yang tinggi merupakan kunci status dan jaminan terbaik bagi 

keberhasilan di bidang ekonomi. Mereka kebanyakan tidak lagi menginginkan 

untuk bekerja sebagai pengusaha batik, tetapi lebih suka menjadi pegawai negeri 

atau pegawai perusahaan besar. Rupanya pendidikan formal telah menggeser 

upaya dari generasi tua untuk meneruskan keahlian dan sifat-sifat entrepreneur 

yang mereka miliki kepada generasi muda. Adanya perubahan seperti ini pada 

akhirnya menyebabkan banyak perusahaan keluarga yang hancur dan runtuh di 

tengah jalan. 

Pada masa kerajaan Pajang Laweyan terkenal sebagai sentra industri tenun. 

Industri batik tradisional  baru berkembang setelah jaman penjajahan Belanda dan 

mencapai puncaknya antara tahun 1960-an. Sekarang ini Laweyan sebagai salah 

satu pusat kegiatan bisnis batik dengan saudagarnya yang terkenal kaya raya 

hanya tinggal kenangan. Berdasarkan data lapangan yang ada, kampung Laweyan 

yang sebelumnya sebagian besar penghuninya berprofesi sebagai saudagar batik 

sekarang jauh menurun jumlahnya. Menurut data yang bersumber dari Kalurahan 

Laweyan, sekarang jumlah perusahaan  batik yang masih aktif tinggal sembilan 

belas, padahal pada masa kejayaannya sebagian besar warga kampung Laweyan 

berprofesi sebagai pengusaha dan pedagang batik. Hal ini menunjukkan bahwa 

banyak pengusaha batik yang bangkrut atau gulung tikar yang  disebabkan antara 

lain oleh : 

a. Tidak adanya proses regenerasi. artinya banyak pengusaha batik yang tidak 

mempersiapkan anak-anaknya untuk meneruskan usaha batik dengan baik. 

Banyak pengusaha batik yang beralih profesi menjadi birokrat atau pegawai 
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negeri. Bagi anak pengusaha batik menjadi pegawai negeri atau bahkan 

birokrat lebih membanggakan dan bergengsi. 

b. Belum adanya sistem menejemen perusahaan yang baik 

c. Kurang adanya inovasi atau kreatifitas dalam hal menciptakan model atau 

motif baru sebagai antisipasi munculnya batik printing dan sablon 

d. Kurangnya dukungan dari kegiatan promosi yang ada. 

Batik merupakan hasil karya seni tradisional yang banyak ditekuni 

masyarakat Laweyan dari dulu hingga sekarang, hal itulah mengapa Laweyan 

disebut sebagai kampung batik dan mencapai kejayaan di era 1970an. Sayangnya, 

seiring perkembangan dunia pertekstilan, batik Laweyan mengalami persaingan 

yang makin berat. Begitu juga penghidupan warganya. Para keturunan pemilik 

rumah-rumah indah itu pun kesulitan merawat peninggalan berharga tersebut. 

Usaha membuka diri dari warga Laweyan sebenarnya sudah dilakukan beberapa 

tahun lalu. Tapi, upaya itu tak tampak gereget-nya. Maka, kali ini WWI bekerja 

sama dengan Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan mengupayakan 

lagi agar kenangan dan penghargaan terhadap Laweyan agar terangkat. Pada masa 

kerajaan Pajang Laweyan terkenal sebagai sentra industri tenun. Industri batik 

tradisional  baru berkembang setelah jaman penjajahan Belanda dan mencapai 

puncaknya antara tahun 1960-an. Sekarang ini Laweyan sebagai salah satu pusat 

kegiatan bisnis batik dengan saudagarnya yang terkenal kaya raya hanya tinggal 

kenangan. Berdasarkan data lapangan yang ada, kampung Laweyan yang 

sebelumnya sebagian besar penghuninya berprofesi sebagai saudagar batik 

sekarang jauh menurun jumlahnya. Menurut data yang bersumber dari Kalurahan 

Laweyan, sekarang jumlah perusahaan  batik yang masih aktif tinggal sembilan 
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belas, padahal pada masa kejayaannya sebagian besar warga kampung Laweyan 

berprofesi sebagai pengusaha dan pedagang batik. Hal ini menunjukkan bahwa 

banyak pengusaha batik yang bangkrut atau gulung tikar. 

3. Letak Geografis Kampung Laweyan 

Laweyan adalah sebuah kampung dagang dan pusat industri batik, yang 

dimulai perkembangannya sejak awal abad 20. Kampung itu terletak di sebelah 

barat  4 km dari pusat Kotamadya Surakarta. Letak kampung itu sangat strategis 

karena posisinya menjadi penghubung dengan kawasan luar kota, terutama 

dengan wilayah Kartasura dan Sukoharjo. Jalur utama jalan Laweyan adalah jalan 

protokol kedua setelah Jalan Slamet Riyadi yang menjadi penghubung antara Kota 

Surakarta dengan Yogyakarta. 

Berdasarkan buku Kotamadya Surakarta dalam angka tahun 1996, luas 

wilayahnya pada tahun 1996  29,267 Ha dan jumlah penduduknya  2.257 jiwa. 

Bila dibandingkan dengan pendudukan di Kalurahan lain di kotamadya Surakarta, 

maka Laweyan adalah daerah yang terkecil baik jumlah penduduk maupun luas 

wilayahnya. Secara administratif Kalurahan Laweyan terdiri dari satu Rukun 

Warga (RW), 8 pedukuhan dan 12 Rukun Tetangga (RT). 

Sesudah terjadinya pembaharuan dalam bidang administratif daerah 

kerajaan tahun 1918, secara umum separuh wilayah bagian timur sungai masuk 

kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Daerah itu sekarang menjadi 

kampung Belukan. Sekarang ini (2005) secara administratif Kelurahan Laweyan 

termasuk di bawah wilayah kecamatan Laweyan, kampung ini sejak dihuni oleh 

sejumlah pengusaha batik, lebih dikenal sebagai kampung dagang. Kampung itu 

dibatasi oleh sungai Jenes, Batangan dan Kabanaran, yang merupakan batas 
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alamiah antara kota lama Laweyan dengan daerah Kartasura serta memberikan 

peranannya untuk menampung pembuangan air limbah kota. Susunan pemukiman 

Laweyan masih mencerminkan aslinya sebagai kampung saudagar pada awal abad 

dua puluhan. Tetapi sekarang ini pusat geografis daerah Laweyan bukan lagi 

dimana pasar dahulu terletak di pinggir sungai Laweyan, melainkan berada di 

sepanjang jalan utama Laweyan yang membentang dari arah kota ke barat. Jalan 

itu menjadi batas antara kampung saudagar batik Sondakan di seberang utara 

jalan. Kemudian perbatasan dengan daerah di bagian timur Laweyan dipisahkan 

oleh jalan Jagalan yang membujur dari arah utara ke selatan. Di sepanjang tiga 

jalan utama kampung, jalan Tiga Negeri, Sidoluhur, dan jalan Laweyan ada toko, 

bengkel, warung makanan, dokter praktek yang menempati bangunan gedung-

gedung pemukiman, merupakan pusat kegiatan ekonomi dewasa ini. Kelurahan 

Laweyan hanya memiliki satu sekolah Taman Kanak-kanak, dua buah langgar dan 

sebuah masjid milik keluarga raja. Di Laweyan ini, gerakan Syarekat Islam lahir 

dan memperoleh dukungan kuat dari saudagar-saudagar batik pada dasawarsa 

pertama abad 20. Laweyan terus berkembang sebagai pusat industri batik yang 

makmur di Surakarta selama awal abad 20, industri batik Laweyan mengalami 

fase modernisasi, sebagai akibat ditemukannya alat pembatik cap menggantikan 

canting, yang dibawa masuk ke Laweyan. Fase itu ditandai dengan munculnya 

gagasan para pengusaha melahirkan produk batik “sandang” pada tahun 1925 dan 
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jenis batik “tedjo” pada tahun 1956. 

Gambar 2.1 

Peta Laweyan 

Sumber :  

Deskripsi: 

a. Luas lahan 24,83 Ha  

luas pekarangan 56 Ha 

luas sungai, jalan dan kuburan: 4,27 Ha 

b. Batas-batas:  

Utara  : J1. Laweyan / Jl. Dr. Radjiman  

Timur  : Kelurahan Bumi 

Selatan : Sungai Kabanaran  

Barat  : Kelurahan Pajang  

c. Penduduk dan Angkatan Kerja  

Jumlah kepala keluarga 520 

Jumlah penduduk laki-laki 1.157 orang 

Jumlah penduduk perempuan 1.278 orang  

Jumlah penduduk semuanya 2.435 orang 

d. Penduduk Menurut Pendidikan 

Tidak sekolah         8 

orang Belum tamat SD :     35 

orang Tidak tamat SD :    136 

orang Tamat SD :    546 

orang Tamat SLTP .    590 

orang 
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Tamat SLTA :    408 

orang Tamat Perguruan 

Tinggi 

:    487 

orang 
Jumlah : 2.210 

orang 
e. Mata Pencaharian (10 tahun ke atas) 

Nelayan :  25 orang 

Pengusaha  :  600 orang 

Buruh industri .  200 orang 

Buruh bangunan :  150 orang 

Pedagang :  25 orang 

Pengangkutan :  75 orang 

PNS / ABRI :   4 orang 

Jumlah :  1.111 orang  

f. Banyaknya Pemeluk Agama 

 Islam :  2.277 orang 

 Kristen Katholik :  80 orang 

 Kriten Protestan : 70 orang 

 Budha :  5 orang 

 Hindu : 3 orang 

 Jumlah :  2.435 orang  

4. Struktur Organisasi 

Profil Forum Kampung Batik Laweyan 

Forum Kampung Batik Laweyan didirikan sebagai sebuah upaya untuk  

pembangunan kampung wisata dan perdagangan khususnya Batik Tradisional di 

Kampoeng Batik Laweyan.  

a. Data Fisik: Forum kampung batik Laweyan 
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1) Alamat :Jl. DR Rajiman 521, Solo Jawa Tengah, Telp: (0271) 714348 

 

2) Bentuk  

Sebagai sumber data dan informasi yang diperlukan masyarakat, wisata, 

pedagang, pengusaha, peneliti serta para pengambil kebijakan dan 

keputusan. 

3) Visi  

Terwujudnya Kampung Laweyan menjadi Kampung Batik. 

4) Misi :    

a) Menjadikan Laweyan Kampung Sentra Industri Batik. 

b) Menjadikan Laweyan Kampung Sentra Penjualan Batik. 

c) Mewujudkan Laweyan Menjadi Kampung Sentra Study Batik. 

d) Mewujudkan Laweyan Menjadi Kampung Sentra Museum Batik. 

5) Jumlah SDM : 300 orang 

b. Struktur Organisasi :  

Baru terencana dengan alasan belum terbentuk susunan yang matang. 

c. Sistem/konsep/strategi pemasaran: 

Dalam usaha menampilkan potensi kampung Laweyan sebagai salah satu 

pusat   kebudayaan yang dimiliki oleh Kota Surakarta, ada beberapa strategi 

yang telah digunakan, adalah sebagai berikut: 

1) Mengadakan penelitian-penelitian di Kampung Laweyan untuk 

menggali potensi budaya dan wisata yang ada. 

2) Menyelenggarakan seminar-seminar mengenai potensi Kampung 

Laweyan sebagai Kampung Batik di Kota Surakarta. 
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3) Menyelenggarakan Event/Seminar 

Event/Seminar yang sudah diselenggarakan berkaitan dengan persoalan-  

persoalan Batik Tulis Ttradisional Laweyan dan diskusi ini 

diperuntukkan masyarakat umum. Penyelenggaraan kegiatan 

Event/Seminar yang dilakukan oleh praktisi Kampung Batik Laweyan 

juga bekerjasama dengan pihak lain. 

4) Perpustakaan 

Galery Kampung Batik Laweyan yang memiliki perpustakaan buku-buku 

referensi tentang sejarah Kampung Batik Laweyan dan hal-hal yang 

berkaitan dengan produk yang dihasilkan, meliputi kliping surat kabar, 

artikel, buku, makalah, laporan penelitian, majalah, bulletin. Semua 

koleksi yang ada bisa diakses siapa saja, namun karena sifatnya referensi, 

maka semua koleksi hanya bisa dibaca di tempat dan difotocopy. 

d. Kegiatan yang pernah dilakukan: 

1) Mengenal Kampung Batik Laweyan 

2) Peluncuran perdana buku Mbok Mase 

3) Seminar tentang batik yang diikuti dengan pameran 

4) Pencanangan kawasan Laweyan sebagai desa wisata dan cagar budaya. 

Dengan peletakan batu pertama pembuatan TUGU PRASASTI 

Kampoeng Batik Laweyan Oleh Walikota Solo Bp. H. Slamet Suryanto, 

serta kunjungan ke rumah – rumah industri kecil batik Kampoeng 

Laweyan. 

5) Mengenang K.H. Samanhudi. 
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e. Fungsi Forum Kampung Batik Laweyan: 

Forum kampung Batik Laweyan Dalam upaya untuk Pembangunan 

kampung wisata dan perdagangan khususnya Batik Tulis Tradisional. 

Mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan program pengembangan Batik Tulis Tradisional di 

kampung batik Laweyan 

2) Peningkatan potensi Pengusaha Batik Tulis Tradisional di kampung  

Laweyan. 

3) Wadah aspirasi dan kerja sama pengusaha Batik Tulis Tradisional dalam 

peningkatan mutu di kampung batik Laweyan   

f. Promosi yang pernah dilakukan 

Pemerintah Kota Surakarta terutama Dinas Pariwisata secara resmi belum 

pernah mempromosikan situs Kampung Laweyan sebagai salah satu situs 

kebudayaan yang dimiliki Kota Surakarta kepada masyarakat luas. 

Penelitian dan Perencanaan grand design Kampung Batik Laweyan (KBL) 

memang pernah dibuat, namun sampai saat ini hasil dari perencanaan grand 

design itu belum terlihat secara nyata. Meskipun ada beberapa website di 

internet yang telah membuat liputan atau ulasan tentang Sejarah laweyan, 

tetapi kurang disebutkan untuk aspek promosi pariwisata Instansi swasta 

seperti biro-biro pariwisata lokal juga belum pernah terlihat 

mempromosikan situs Kampung Laweyan, berita tentang kampung tersebut 

tersebar hanya dari mulut ke mulut saja. Promosi yang pernah dilakukan 

pelaku desa wisata kampoeng Batik Laweyan: 
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1) Membuat tanda seperti arah potensi sentra yang ada di Laweyan, 

menurut skala prioritas yang ditentukan  

2) Membuat setiker, brosur yang berhubungan dengan  kampong wisata 

batik Laweyan 

3) Kerjasama dengan media untuk pengenalan kampong Laweyan 

4) Mengikuti event baik yang ada diluar Laweyan 

5) Membuat event / acara pertunjukan yang berhubungan dengan potensi 

batik di Laweyan 

 

B. Identifikasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta 

Pada era globalisasi dan tuntunan pelaksanaan otonomi daerah, membawa 

konsekuensi logis kepada birokrasi publik untuk teruji dengan parameter atau 

standar eksternal, yaitu standar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya kota Surakarta sebagai sebuah organisasi 

sistem terbuka sudah pasti akan menghadapi tantangan yang berat pada era 

sekarang maupun mendatang. Hal ini sangat dimaklumi apabila sesuai mandatnya 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata, 

seni, dan budaya, dimana masalah kepariwisataan ini sangat komplek sifatnya 

karena disana akan bersinggungan dengan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, 

budaya, politik dan sebagainya. 

Terlebih lagi dalam kondisi global dan nasional yang mengalami multi 

krisis, kepariwisataan akan sangat terpengaruh dalam pengembangannya. Hal ini 

perlu disadari bahwa stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan sangat 

signifikan terhadap merosotnya kunjungan wisata pada umumnya. Salah satu 
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menurunnya sadar wisata di masyarakat merupakan isu penting yang memerlukan 

pemikiran yang cukup serius. 

Perkembangan eksternal tersebut memang permasalahannya tidak berdiri 

sendiri dan tidak harus diposisikan sebagai variabel penyebab utama. Masih ada 

faktor  lain  yang  memerlukan  diagnosa tersendiri seperti sistem manajemen atau 

pengelolalaannya harus pula dipertanyakan, khususnya kondisi internal 

DIPARSENIBUD yang merupakan pihak yang paling berkompeten dalam urusan 

pengembangan pariwisata di kota Surakarta. 

 Untuk menghadapi tantangan tersebut, dengan mendasarkan Visi Kota 

Surakarta yaitu terwujudnya “Kota Solo sebagai kota budaya yang bertumpu pada 

potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwista dan olah raga“. Dinas Pariwisata 

Seni dan Budaya kota Surakarta menyusun rencana strategis sebagai suatu 

perencanaan komperhensif, sistematis melalui tahapan tertentu. 

 Data DINAS PARIWISATA SENI BUDAYA KOTA SURAKARTA: 

1. Kedudukan 

Sebagai unsur pelaksana  pemerintahan kota di bidang pariwisata budaya. 

2. Tugas Pokok 

Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata, Dinas 

Pariwisata Seni Dan Budaya melaksanakan tugas dan kegiatan yang meliputi: 

a. Pengembangan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum. 

b. Pembinaan pelaku wisata. 

c. Pengendalian dan pengembangan aset wisata, seni dan budaya. 

d. Pemasaran wisata. 

e. Penyelenggaraan penyuluhan. 
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3. Fungsi 

a. Penyelenggaraan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan. 

b. Pengembangan usaha akomodasi wisata, rekreasi, dan hiburan umum. 

c. Pembinaan pelaku wisata. 

d. Pengendalian dan pengembangan aset wisata seni dan budaya. 

e. Pemasaran wisata.  

f. Penyelenggaraan penyuluhan. 

g. Pembinaan jabatan fungsional. 

h. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas. 

4. Visi 

Sebagai Fasilisator Terdepan Dan Profesional Dalam Upaya Pengembangan 

Dan Pembinaan Pariwisata Seni Dan Budaya, Untuk Mewujudkan Kota 

Surakarta Sebagai: Daerah Tujuan Wisata Terkemuka Di Indonesia Tahun 

2010. 

5. Misi 

a. Mendorong Kepedulian Dan Kemandirian Masyarakat Meningkatkan 

Kualitas Pengembangan Wisata Daerah. 

b. Melakukan Kemitraan Sinergis Dengan Pelaku Pariwisata Dan Stake Holder 

Lainnya Dalam Upaya Optimalisasi Produk Industri Pariwisata Dan 

Penggalian Potensi Seni Budaya Lokal. 

c. Memberikan Pelayanan Publik Yang Terbaik, Berorientasi Kepada 

Kepentingan Masyarakat Pelaku Pariwisata. 
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d. Menyediakan Informasi Yang Akurat Dan Memimpin Inovasi Dalam 

Pemasaran Industri Pariwisata Daerah Dengan Penyediaan SDM Yang 

Berkualitas. 

6. Tujuan Pengembangan Pariwisata di kota Surakarta : 

a. Meningkatkan kualitas, kuantitas obyek wisata dan daya tarik wisata. 

b. Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke kota 

Surakarta, baik wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata. 

7. Arah Kebijakan di bidang pariwisata pemerintah kota Surakarta : 

a. Peningkatan peluang kerjasama atau kemitraan dengan unsur-unsur pelaku 

pariwisata dan jaringan kerja antar daerah. 

b. Menggali obyek dan daya tarik wisata yang baru. 

c. Memperluas segmen wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. 

d. Kerjasama riset pengembangan wisata dan koordinasi wisata dengan sektor 

yang terkait. 

e. Optimalisasi program-program strategis dan kapabilitas organisasi. 

f. Membangun citra pariwisata daerah melalui keterpaduan informasi promosi 

pariwisata. 

g. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM dalam upaya memberikan 

pelayanan yang prima. 

h. Pengembangan manajemen pemasaran strategis dan menjadikan pariwisata 

sebagai salah satu sektor andalan, peningkatan penguasaan terhadap 

teknologi di bidang komputer dan internet. 
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8. Grand Strategy 

Strategi besar atau yang disebut juga sebagai “Over All Strategy“ ini 

dimaksudkan untuk memberikan arah organisasi dalam melaksanakan strategi-

strategi yang lebih bersifat fungsional. 

9. Program Prioritas Kegiatan 

a. Program pengembangan informasi dan jaringan pemasaran pariwisata 

dengan prioritas kegiatan: 

1) Pembuatan dan pengiriman materi promosi melalui media massa. 

2) Keikutsertaan pameran, festival dan dialog pariwisata. 

3) Kirab prosesi Boyong Kedaton. 

4) Duta wisata ke luar negeri. 

b. Program peningkatan dan pengembangan SDM di bidang pariwisata dengan 

prioritas kegiatan: 

1) Bantuan operasional kegiatan kelompok sadar wisata. 

2) Sosialisasi peraturan daerah kepariwisataan. 

3) Penyuluhan dan pelatihan sektor pariwisata, seni dan budaya. 

4) Pelatihan dan kursus manajemen pengelolaan usaha pariwisata. 

c. Program pengembangan produk wisata daerah, dengan prioritas kegiatan: 

1) Bantuan pembinaan seni dan budaya. 

2) Bantuan stimulasi peralatan kesenian dan aset seni budaya. 

d. Program peningkatan kemitraan antar para pelaku pariwisata, dengan 

prioritas kegiatan: 

1) Pembuatan materi promosi terpadu melalui media massa. 

2) Pengisian Tourist Information Center (TIC) bersama. 
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3) Peningkatan koordinasi antar pelaku pariwisata. 

e. Program pengembangan manajemen pengelolaan obyek wisata dan daya 

tarik wisata, dengan prioritas kegiatan: 

1) Studi banding manajemen pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. 

2) Rehabilitasi obyek dan daya tarik wisata. 

3) Bantuan operasional pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. 

4) Monitoring dan evaluasi pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. 

f. Program pengembangan riset pariwisata, dengan prioritas kegiatan: 

1) Penyelenggaraan, penyebarluasan dan pengadaan sarana dan prasarana    

riset-riset kepariwisataan. 

2) Penyusunan paket wisata. 

10. Kegiatan pengembangan informasi dan jaringan pariwisata yang 

pernah dilakukan  

a. Penyelenggaraan Bengawan Solo Fair (BSF). 

b. Ikut serta dalam konferensi PATA, pameran borobudur internasional fair. 

c. Kegiatan pentas seni dan pentas kesenian ke luar daerah. 

d. Promosi melalui media cetak dan elektronik. 

e. Pemilihan putra-putri solo. 

Kota SOLO memiliki sebuah brand yang harus tertanam di benak 

masyarakat hingga saat ini.    diberikan kepada Sultan Hamengku Buwono X pada 

bulan Februari tahun lalu oleh perusahaan konsultan pemasaran yang bertujuan 

untuk mendongkrak promosi tanah yang kaya akan budaya. Brand, Solo spirit of 

java sebuah slogan yang masih terdengar sampai sekarang. 
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C. Komik Promosi Laweyan 

Gambaran Umum Komik Promosi Laweyan adalah komik yang 

mengangkat peristiwa sejarah tentang asal-usul keberadaaan suatu wilayah untuk 

diperkenalkan kembali atau dipromosikan kepada khalayak dalam ini adalah 

target audiens dan target market. Isi komik buku ini berdasarkan fakta sejarah. 

Komik buku Promosi Laweyan menceritakan tentang keberadaan wilayah 

Kampoeng Batik Laweyan pada saat ini, yang tidak bisa terlepas dari sejarah masa 

lalunya. Komik ini menceritakan Kampoeng batik Laweyan pada masa sekarang 

ini. Menonjolkan ciri khas kawasan untuk diangkat menjadi sebuah Local Genius 

yang menjadi keunikan suatu kawasan. Tak terkecuali kawasan Laweyan ini, ke 

depan kita tonjolkan kembali menjadi sebuah kawasan Kampung Batik, yang 

dapat dikembangkan sebagai Live Monument. 

Komik buku ini berkisah tentang tiga saudara Gareng, Petruk dan Bagong 

ketiganya putra dari Romo Semar. Ketiganya dalam usia remaja beranjak dewasa 

ini sedang mengalami proses pencarian jati diri. Dalam proses ini mereka 

terperangkap dalam pergaulan kenakalan remaja. Kenakalan mereka sangat 

ternyata sangat mengancam kelestarian situs Kampung Batik Laweyan yang 

merupakan Live monument serta sangat meresahkan masyarakat. Bagong sangat 

menyukai dunia seni rupa mengekspresikan hobinya dengan mencorat-coret 

dinding di lingkungan laweyan yang merupakan situs bersejarah yang sangat 

potensial untuk dikembangkan sebagai tempat pariwisata. Gareng dan Petruk yang 

terlibat dalam gank punk sangat meresahkan masyarakat mengganggu para 
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wisatawan yang berkunjung. Pada suatu sore, ketika ketiganya sedang melakukan 

kenakalannya, mereka dikejar dan tertangkap oleh Polisi Pariwisata. 

Polisi yang menangkap ketiganya kemudian menelepon rumah dari Mas 

Nganten yaitu Romo Semar. Mendengar berita ini Romo Semar marah bercampur 

malu. Beliau menceritakan hal ini kepada Mbok Mase yaitu istri beliau. 

Setelah mereda kemarahannya Romo Semar kemudian berangkat menuju 

balai kampung untuk menjemput ketiga putranya. Sesampainya di sana beliau 

langsung menemui bapak polisi untuk berdiskusi tentang kelakuan ketiga putranya 

itu. Setelah minta maaf Romo Semar menemui putra-putranya di aula balai desa. 

Romo Semar memberi nasehat kepada ketiganya, memberitahu kalau kegiatan 

mereka tercela. 

Setelah Gareng, Petruk dan Bagong menyadari kesalahannya dan memohon 

maaf, Romo Semar kemudian mulai menceritakan sejarah asal-usul Kampoeng 

Laweyan. 

Komik buku Promosi Laweyan ini menggunakan format nantinya 

disesuaikan dengan komik buku sebagai acuan dan komik buku yang beredar 

dimasyarakat. Ukuran atau format komik buku Promosi Laweyan ini memakai 

ukuran 14 x 20. Visualisasi dari ilustrasi dalam komik ini disampaikan dalam 

style/ gaya yang merujuk pada kartun karena dianggap paling mampu menarik 

perhatian audiens. Ilustrasi dalam konsep visual ini diharapkan mampu menjadi 

alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan informatif kepada target 

audiens. Kemampuan kartun untuk memusatkan perhatian kita pada suatu gagasan 

merupakan kekuatannya yang istimewa, baik dalam komik maupun pada gambar 

umumnya (Mc Cloud, Scott, 2001: 31). Gaya gambar kartun karakteristiknya 
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tidak terlalu kaku, sehingga kreator atau komikus dapat lebih bebas atau dapat 

melebih-lebihkan untuk menggambarkan suatu ekspresi, keadaan, dan Iain-lain, 

bertujuan untuk memberikan kesan atau keadaan yang lucu. Jenis cetakan yang 

dipergunakan komik buku ini adalah jenis cetak full colour. Jenis cetakan full 

colour dipergunakan dalam proses cetak komik buku ini dikarenakan faktor lebih 

dapat menarik perhatian pembaca. maupun calon konsumen baik dilihat dari segi 

keterbacaan, maupun psiokologi warna. dibandingkan dengan komik buku dengan 

jenis cetakan BW, atau hi tarn putih. Hal tersebut juga tidak terlepas dari 

penyesuaian dengan kondisi pasar saat ini. dari segi biaya dan waktu memang 

untuk jenis cetakan full colour lebih lama proses-pengerjaanya dan lebih mahal 

dibandingkan dengan jenis cetakan hitam putih atau B W. 

 

D. Komparasi 

Seiring mulai aktifnya kembali komik Indonesia, maka semakin banyak pula 

perbendaharaan komik yang ada di Indonesia baik komik baru maupun komik dari 

generasi sebelumnya. Maka dengan adanya komik - komik tersebut maka diambil 

komik sebagai komparasi atau pembanding komik buku yang akan dibuat, berikut 

adalah komik - komik yang dijadikan studi komparasi:  

1. Komik Buku Asal - Usul Borobudur 

a. Pembuat: Widya Noor 

b. Deskripsi: 

Komik buku diterbitkan pada tahun 1979 menggunakan format 25,6 x 17,5 

cm. Teknik gambamya menggunakan gaya realis (dapat dikatakan sketsa), berupa 

goresan tinta bak sehingga warna yang dipakai B/W. Buku ini bercerita tentang 
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asal usul Borobudur yang didirikan oleh dinasti Syailendra zaman Mataram-Kuno. 

Komik buku ini bertemakan sejarah walaupun hanya sebagian yang berdasarkan 

sejarah sedangkan yang lain berupa cerita rakyat. Cerita ini mengkisahkan 

bagaimana Gunadharma membangun candi Borobudur dan Rangga Pala, 

keponakannya, mengusir para "pengganggu" pembangunan candi. Setting yang 

digunakan adalah zaman Mataram-Kuno dimana mulai ada akulturasi budaya 

Hindu dengan Budha.  

2. Komik Batavia 1628 /1629 

 

a. Pembuat: Sayid Mataram 

b. Deskripsi: 

Komik buku Batavia 1628 / 1629 ini menggunakan format komik buku. 

Ukuran atau format komik buku Batavia 1628 / 1629 ini memakai ukuran besar 

(21 x 29,7). Visualisasi dari ilustrasi dalam komik ini disampaikan dalam style/ 

gaya yang merujuk pada kartun karena dianggap paling mampu menarik perhatian 

audiens. Ilustrasi dalam konsep visual ini diharapkan mampu menjadi alat 
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komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan informatif kepada target 

audiens. Kemampuan kartun untuk memusatkan perhatian kita pada suatu gagasan 

merupakan kekuatannya yang istimewa, baik dalam komik maupun pada gambar 

umumnya (Mc Cloud, Scott, 2001: 31). Gaya gambar kartun karakteristiknya 

tidak terlalu kaku, sehingga kreator atau komikus dapat lebih bebas atau dapat 

melebih-lebihkan untuk menggambarkan suatu ekspresi, keadaan, dan Iain-lain, 

bertujuan untuk memberikan kesan atau keadaan yang lucu. Jenis cetakan yang 

dipergunakan komik bukuPromosi Laweyan ini adalah jenis cetak full colour. 

Jenis cetakan full colour dipergunakan dalam proses cetak komik buku ini 

dikarenakan faktor lebih dapat menarik perhatian pembaca, maupun calon 

konsumen baik dilihat dari segi keterbacaan. maupun psiokologi warna, 

dibandingkan dengan komik buku dengan jenis cetakan BW, atau hitam putih. Hal 

tersebut juga tidak terlepas dari penyesuaian dengan kondisi pasar saat ini. dari 

segi biaya dan waktu memang untuk jenis cetakan full colour lebih lama proses-

pengerjaanya dan lebih mahal dibandingkan dengan jenis cetakan hitam putih atau 

BW. 

E. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity & Threat) 

Untuk mengetahui kondisi komik bukuPromosi Laweyan, melalui observasi 

terhadap pembandingnya maka analisa SWOT (strength, weakness, opportunity, 

and treath) atau kekuatan, kelemahan. kesempatan, dan ancaman bagi komik 

bukuPromosi Laweyan adalah sebagi berikut: 

1. Strength atau kekuatan adalah kelebihan dari suatu hal secara internal, 

seperti latar belakang sejarah, dan potensi apa saja yang dimiliki. 

a. Berdasarkan peristiwa sejarah bangsa Indonesia 
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b. Menggunakan jenis cetakan full colour 

2. Weakness atau kelemahan adalah kekurangan-kekurangan yang dimiliki 

oleh sesuatu hat secara internal. 

a. Belum pernah diterbitkan 

b. Belum ada promosi dan dipublikasikan 

3. Opportunity atau peluang adalah aspek eksternal yang merupakan suatu 

celah yang secara strategis belum terisi oleh produk atau jasa yang dapat 

diisi oleh suatu produk atau jasa yang memang memiliki potensi untuk 

mengisi celah tersebut. Peluang bisa berasal dari aspek sosial, demografi, 

ekonomi, politik. hukum dan keuangan, kompetisi, teknologi dan ekologi. 

(Lamb Hair McDaniel. 2001: 60) 

a. Dapat digunakan sebagai referensi mempelajari sejarah bangsa Indonesia 

b. Kemunculannya pada saat yang tepat. 

4. Threat atau ancaman adalah aspek-aspek eksternal yang secara sosial, 

demografi, ekonomi. politik hukum dan keuangan. kompetisi, teknologi dan 

ekologi mengancam keiangsungan hidup sebuah produk atau jasa. 

a. Tema yang diambil kurang diminati oleh audiens dan target market. 
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SWOT 
Strenght 

(Kekuatan) 

Weakness 

(Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

Threats 

(Ancaman) 

Laweyan  Berdasar 

dokumen sejarah 

 Menggunakan 

jenis cetakan full 

colour 

 Belum pernah 

diterbitkan 

 Belum ada promosi 

dan dipublikasikan 

 Dapat digunakan 

sebagai referensi 

mempelajari sejarah bangsa 

Indonesia  

 Kemunculannya 

pada saat yang tepat 

 Tema yang di ambil 

kurang diminati target audiens 

dan target market 

Asal-Usul 

Borobudur 

 Pernah 

diterbitkan 

 Berdasar cerita 

rakyat 

 Visualisasi yang 

sangat sederhana  

 Masih 

menggunakan jenis 

cetakan B/W 

 Berpeluang untuk di 

- 

recycle 

 Berpeluang sebagai 

barang koleksi 

 Visualisasi kurang 

menarik 

 Untuk zaman sekarang 

sulit 

didapatkan copy- nya 
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Komik Batavia 

1628/ 

1629 

 Berdasar 

dokumen sejarah 

 Menggunakan 

jenis cetakan full 

colour 

 Tema komik 

kurang digemari 

 Belum pernah 

diterbitkan 

 Belum ada promosi 

dan dipublikasikan 

 Dapat digunakan 

sebagai referensi 

mempelajari sejarah bangsa 

Indonesia 

 Menimbulkan kontroversi 

 Banyak target market dan 

target audience belum menyadari 

kebangkitan   komik Indonesia 
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D. Positioning 

Definisi positioning dalam Bahasa Indonesia ialah suatu proses 

menempatkan suatu produk, merk, perusahaan, individu atau apa saja dalam alam 

pikiran mereka yang dianggap sebagai sasaran atau konsumennya. (Rhenald 

Khasali, 1995 : 155) 

Positioning merupakan sebuah inti dari segala sesuatu yang kita inginkan 

agar dipikirkan, dipasarkan dan dipercaya oleh khalayak sasaran mengenai produk 

kita, dimana kita yakin akan dapat membedakannya dari produk-produk lain yang 

sejenis. Upaya ini dianggap perlu karena situasi masyarakat atau konsumen yang 

sudah over communicated. Untuk itu perlu ditampilkan personalitas atau citra 

tersendiri untuk menempati posisi tertentu pada benak khalayak. Personalitas bagi 

suatu produk adalah penting apabila banyak produk-produk lain di masyarakat. 

Bagaimana memberikan citra tersendiri untuk menempati posisi yang diharapkan 

pada benak khalayak sasaran atau terhadap pikiran calon konsumen terhadap 

produk dari satu daerah yang di tawarkan sehingga membedakan dari daerah lain 

yang mempunyai potensi produk wisata yang sama, begitu juga dengan produk 

pesaing. Untuk itu perlu adanya posisioning yang merupakan sebuah inti dari 

segala sesuatu yang dalam hal ini (creative) inginkan agar dipikirkan, dipasarkan 

dan dipercaya oleh khalayak target sasaran kita. 

Dalam melakukan positioning, sebaiknya dipahami betul siapa konsumen 

yang dituju, dan bagaimana mereka berprilaku. Positioning harus diawali 

segmenting yang jelas dan targeting yang dinamis. Segmenting adalah suatu 

strategi untuk memahami suatu pasar. Targeting adalah bagaimana untuk dapat 
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memilih, menyeleksi dan  menjangkau  pasar  dalam  menjadi  sasaran  target 

promosi. 

Positioning yang diinginkan untuk dicapai adalah Komik Buku Promosi 

Laweyan berfungsi sebagai sebuah hiburan yang mendidik dan menambah 

pengetahuan tentang sejarah Kampung Laweyan bagi remaja. Hal ini karena Buku 

Komik Promosi Laweyan ini mengambil kisah berdasarkan peristiwa sejarah yaitu 

tentang asal-usul keberadaan Kampung Batik Lawean. 

 

F. USP (Unique Selling Proposition) 

Dengan memperhatikan Komik Promosi Kampung Laweyan secara lebih 

teliti. memiliki keunikan-keunikan yang membuatnya berbeda dari komik-komik 

sejenisnya terutama dari aspek budaya, 
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A. BAB IV 

KONSEP KREATIF PERANCANGAN 

DAN PERENCANAAN MEDIA 

 

A. Metode Perancangan 

Segmentasi pasar yang dipilih sangat menentukan corak periklanan atau 

media yang harus dipilih. Segmentasi pasar merupakan inti dari strategi promosi 

dan periklanan. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi segmen-segmen 

pasar tertentu yang dijadikan penjualan. Dengan ini maka dapat merumuskan 

tahap untuk mengembangkan strategi yang paling efektif yang menggambarkan 

tujuan, isi, dukungan,dan nada dari iklan yang diinginkan. Semua pesan dapat 

disajikan dalam gaya dan karakteristik dari konsumen yang akan dituju.  

Di dalam perencanaan suatu kampanye periklanan perlu dirumuskan terlebih 

dahulu lapisan-lapisan sosial mana saja calon konsumen yang paling potensial. 

Media promosi berupa komik buku ini sebagai media alternatif dari media yang 

ada (brosur, katalog, dll). Dalam penjualan komik buku ini nantinya tidak 

mengandalkan profit dari penjualan komik buku tetapi lebih kepada dampak atau 

rangsangan yang dapat mempengaruhi audiens. 

Dalam promosi ini segmentasi pasar dikategorikan ke dalam Highly 

Involved Audiences, yaitu Konsumen dengan tingkat keikutsertaan/ perhatian yang 

tinggi.  
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B. Konsep Kreatif 

Gambar merupakan bagian utama dalam sebuah komik. Bagian gambar 

dari sebuah komik harus dibuat dan mampu menarik perhatian, 

mengkomunikasikan sebuah ide dasar, dan ditetapkan dalam sebuah kerangka 

kerja untuk menghasilkan sebuah  pesan yang efektif. 

Ilustrasi dalam konsep visual ini menampilkan visual-visual yang bersifat 

menarik perhatian target audiens dan berhubungan langsung dengan obyek yang 

diinformasikan, dan tentunya menimbulkan kesan bagi target audiens. Visualisasi 

dari ilustrasi dalam komik ini disampaikan dalam style/ gaya yang merujuk pada 

kartun karena dianggap paling mampu menarik perhatian audiens. Ilustrasi dalam 

konsep visual ini diharapkan mampu menjadi alat komunikasi yang efektif dalam 

menyampaikan pesan informatif kepada target audiens. 

Kemampuan kartun untuk memusatkan perhatian kita pada suatu gagasan 

merupakan kekuatannya yang istimewa, baik dalam komik maupun pada gambar 

umumnya (Mc Cloud, Scott, 2001: 31). 

Gaya gambar kartun karakteristiknya tidak terlalu kaku, sehingga kreator 

atau komikus dapat lebih bebas atau dapat melebih-lebihkan untuk 

menggambarkan suatu ekspresi, keadaan, dan lain-lain, bertujuan untuk 

memberikan kesan atau keadaan yang lucu. 

Teknik gambar di dalam komik ini memakai teknik blok dan garis. Untuk 

out line digunakan garis yang dinamis tebal tipis. Penggunaan blok untuk 

meminimalkan arsiran, juga untuk mengesankan bentuk dan ruang. 

Untuk menghindari keterbatasan seorang komikus atau kreator komik dalam 

mencurahkan emosi dalam visualisai gambar kedalam tiap-tiap panel, Penulis 
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membuat panel yang disesuaikan dengan cerita, bukan sebaliknya, panel mengikat 

cerita. Bahkan untuk memvisualisasikan suatu keadaan tertentu, kehadiran panel 

yang membatasi ruang pandang bisa dihilangkan.  

Dalam perancangan komik ini menggunakan peralihan panel campuran yang 

meliputi: 

1. Peralihan waktu ke waktu, memerlukan closure yang sangat sedikit. 

2. Peralihan satu subyek dalam proses aksi ke aksi. 

3. Peralihan bermakna, peralihan jenis ini membawa kita pada subyek ke 

subyek, namun masih dalam satu adegan atau gagasan. 

4. Peralihan adegan ke adegan, membawa kita melintasi ruang dan waktu. 

5. Peralihan aspek ke aspek, peralihan ini kebanyakan tidak mengenal waktu 

dan mengatur pandangan yang mengembara terhadap aspek tempat, 

gagasan dan suasana hati yang berbeda. 

6. Peralihan Non Sequitur, peralihan ini tidak menunjukkan hubungan logis 

antara panelnya. 

C. Cerita 

Komik ini bercerita tentang keluarga punokawan yang terdiri dari Romo 

Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Cerita ini berawal ketika anak-anak dari Romo 

Semar terlibat dalam kenakalan remaja dan tertangkap oleh polisi pariwisata dan 

perlindungan cagar budaya. Gareng, anak pertama dari Romo Semar, yang sering 

meresahkan masyarakat. Petruk, anak keduanya ikut-ikutan menjadi anggota gank 

punk, Bagong, anak ketiganya ikut-ikutan vandals, corat-coret tembok yang 

membikin kotor lingkungan. 
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Romo Semar dipanggil kekantor polisi,sebenarnya beliau sngat malu dan 

marah atas ulah anak-anaknya tetapi beliau tetap arif dan sabar menghadapinya. 

Romo Semar dengan arif memberi wejangan dan bercerita tentang tradisi leluhur 

mereka yang merupakan cikal bakal berdirinya Kampung Batik Laweyan. 

D. Tokoh 

Dari suatu komik, tokoh komik merupakan suatu kebutuhan pokok, di 

samping adanya tokoh-tokoh lainnya. Dalam Komik Kampung Batik Laweyan ini 

terdapat empat tokoh utama. Tokoh  utama dalam komik ini adalah, sebagai 

berikut: 

1. ROMO SEMAR 

 

Asal : Solo 

Umur : 50 Tahun 

Watak : Selalu ramah, penyabar, penuh welas asih kepada semua orang,          

bahkan kepada orang yang baru dikenal sekalipun. 
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2. GARENG 

 

Asal : Solo 

Umur : 21 Tahun 

Watak : Berjiwa bebas dan kadang omongannya terlalu ceplas-ceplos. 

3. PETRUK 

 

Asal : Solo 

Umur : 19 Tahun 

Watak : Tingkahnya konyol dan. Suka bercanda 
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4. BAGONG 

 

Asal : Solo 

Umur : 17 Tahun 

Watak : Tingkahnya konyol dan tidak suka berbasa-basi 

E. Proses Pengerjaan 

Dalam proses pembuatan komik buku, pertama kali komikus memiliki ide 

cerita atau mencari data apabila yang dibuat merupakan sejarah atau peristiwa 

yang benar-benar terjadi. Kemudian disusun menjadi sebuah cerita seperti novel, 

selanjutnya dibuat ringkasan cerita berbentuk plot-plot seperti panel, akan tetapi 

sebelumnya perlu direncanakan terlebih dahulu batasan tentang jumlah halaman. 

Hal ini sangat mempermudah juga di dalam proses pembuatan teks. 

Setelah cerita selesai, pengerjaan sket gambar cerita ke dalam bentuk 

storyboard dengan maksud mempermudah pembuatan gambar yang 

sesungguhnya, karena akan ada banyak elemen apabila telah masuk pada detail 

gambar. Akan tetapi di dalam proses pembuatan karakter tokoh atau figur harus 

dibuat sebelum masuk pada sket untuk mempermudah penggambaran tokoh 
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disetiap panelnya, maka keseluruhan gambar dibuat dalam sket pensil (penciling) 

dengan ukuran F4 (33 cm x 21 cm). Setelah proses sket selesai, gambar dijiplak 

(trace) di atas meja kaca dengan lampu dibawahnya, dengan ukuran kertas yang 

sama dengan pensil. Kemudian memulai dari meninta (inking) out line yang  

berlanjut pada blok dan arsir dengan menggunakan rapido, kuas berukuran kecil, 

tinta, spidol, atau alat alat lainnya. 

Setelah proses penintaan selesai, maka gambar yang ada kemudian di 

transfer kedalam bentuk gambar digital menggunakan scanner, dengan resolusi 

minimal 300 dpi untuk menghindari pecahnya gambar saat diperbesar, Proses 

selanjutnya mewarnai (colouring) gambar menggunakan software Adobe 

Photoshop 7. 

Setelah gambar selesai diwarna, maka proses selanjutnya adalah pemberian 

teks, Namun sebelumnya dibuat gelembung bicara atau balon katanya terlebih 

dahulu. Pembuatan balon kata ini juga disesuaikan dengan ukuran dan panjang 

pendeknya teks. Setelah balon kata dibuat, kemudian baru diberikan teks. Dalam 

pemberian teks, Software yang digunakan adalah CorelDRAW 11. 

Setelah semua proses dilaksanakan, barulah masuk ke dalam proses 

penyuntingan (editing). Dalam proses ini keseluruhan gambar setelah selesai dan 

dikerjakan, kemudian disusun dan menyajikan lembar atau file gambar menjadi 

sebuah produk komik yang siap untuk dicetak masal. 

Sampul atau cover merupakan salah satu elemen dalam komik yang 

mempunyai peran penting. Cover yang bagus adalah cover yang dapat 

menggambarkan isi komik tersebut, tanpa harus melihat isinya terlebih dahulu. 

Oleh karena itu, cover mempunyai bagian yang terpisah.  
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Untuk lebih jelasnya, cover komik ini memiliki bagian-bagian sebagai 

berikut: 

1. Judul 

Judul komik yang dituliskan pada cover adalah, Kampung Batik Laweyan dengan 

ukuran yang besar. Dengan pertimbangan keterbacaan huruf dari jarak pandang 

yang jauh. Kampung Batik Laweyan dituliskan dengan jenis huruf atau font baku 

yang dimodifikasi, diharapkan dapat menjadi ciri khas dari komik buku tersebut.  

a. Logo   

Bentuk logo adalah logotype dengan KAMPOENG BATIK LAWEYAN 

sebagai identitas karya dan logo ini dirancang sesuai dengan temakarya yang 

dibuat. Bentuk logo yang sederhana agar mudah terbaca, dan mudah diingat. 

 

GRAPHIC STANDART MANUAL 

 

 

Grid logo 
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Skala pembesaran dan pengecilan 

 

 

 

 

Konfigurasi 
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2. Ilustrasi 

Ilustrasi gambar yang akan digunakan untuk cover halaman sampul merupakan 

pengembangan dari ilustrasi di dalam komik  Kampung Batik Laweyan itu 

sendiri, Tetapi ilustrasi masih menggambarkan tokoh sentral  komik. 

3. Warna 

Pada dasarnya warna adalah suatu mutu cahaya yang dipantulkan dari suatu 

objek ke mata manusia (Dendi Sudiana, 1986: 38). 

Warna yang akan digunakan di dalam cover tidak menyimpang dari isi komik 

buku itu sendiri. Agarada kesatuan antara cover dan halaman isi.  

 

 

 

 

  C = 0   M = 50    Y = 60   K = 80 

 

 

 

   C = 0   M = 20    Y = 40   K = 60  (Wahut) 

 

 

 

   C = 0   M = 20    Y = 60   K = 20  (Gold)  
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4. Tipografi 

Judul Kampung Batik Laweyan menggunakan jenis huruf baku yang sedikit 

dimodifikasi, agar sesuai dengan karakter visual dan cerita komik yang akan 

dibuat.  

Jenis font untuk logo 

 

 

 

F. Media  Penunjang Promosi beserta Media Placement 

Di dalam komik buku ini diperlukan beberapa media penunjang yang dapat 

menjadi suatu alasan audiens untuk menentukan keputusan dalam membeli. 

Beberapa media penunjang promosi ini adalah, sebagai berikut:  

1. Poster 

Poster merupakan media yang efektif dalam menyampaikan informasi 

kepada konsumen. Poster juga bertujuan menyampaikan informasi dan pesan-

pesan penjualan pada konsumen. Dalam desain poster, konsumen (terutama 

remaja) menampilkan ilustrasi komik buku yang sudah didesain sedemikian rupa. 

Judul poster sama dengan judul komik bukunya, yaitu Kampung Batik 

laweyan. Dan headline yang berupa kalimat ajakan. Ilustrasi poster masih 

berkaitan dengan komik bukunya. Visualisasi gambar berupa tokoh atau karakter 

di dalam komik buku dan berlatar belakang langgar Merdeka. Jenis pewarnaan 
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poster tidak menyimpang dari isi komik itu sendiri. Sehingga ada kesatuan antara 

poster dan komik buku.  

Media Placement: Ditempel pada titik-titik yang strategis dan disertakan 

dalam setiap komik buku sebagai bonus. 

2. X Banner 

X Banner dipilih sebagai media karena bentuknya sangat mencolok, 

sehingga banner akan dapat menarik perhatian orang yang melintas didepannya 

untuk membaca pesan didalamnya. Informasi yang diberikan dalam banner dapat 

dipaparkan dengan cukup jelas, dikarenakan ukuran media yang cukup besar. 

Bentuk desain dalam x banner menonjolkan ilustrasi yang dapat menarik 

perhatian audiens dan membuat audiens penasaran. Didukung logo yang 

diletakkan pada tengah atas x banner. 

Media Placement X Banner ini dapat diletakkan didepan pintu masuk toko, 

mall dan tempat umum lainnya. 

3. Iklan Majalah 

Iklan Majalah dilih sebagai media karena mempunyai segmentasi pasar 

sendiri. Majalah merupakan media visual yang memiliki jangkauan tertentu dan 

segmen pembaca tertentu pula. Akan tetapi majalah lebih mementingkan 

kedalaman pembacaan, bukannya keleluasaan liputan. Majalah memiliki kualitas 

visual yang lebih bagus dibandingkan dengan surat kabar, hal ini dikarenakan 

majalah menggunakan kertas dan tehnologi kertas yang lebih bagus dan membuat 

kesan eksklusif. 

Media Placement  pada majalah budaya yang terbit tiap bulan. 
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4. Stiker 

Stiker merupakan salah satu media promosi yang ditempatkan dalam komik 

yang akan diedarkan. bentuk stiker menyerupai balon kata yang menjadi ciri khas 

dari komik. Stiker menggunakan jenis cetak full colour dengan warna yang 

disesuaikan dengan warnadan tipografi yang terdapat di dalam komik buku. 

Media Placement:  Disertakan dalam setiap komik buku. 

5. Pembatas Buku 

Pembatas buku merupakan salah satu media promosi yang dianggap efektif 

dikarenakan penempatannya di dalam komik buku itu sendiri, pembatas buku juga 

bisa digunakan untuk membatasi buku yang lain. Pembatas buku menggunakan 

jenis cetak full colour dengan warna yang disesuaikan dengan warna-warna yang 

terdapat di dalam komik buku. 

Media Placement:  Disertakan dalam setiap komik buku 

6. Pin 

Pin adalah asesoris yang sering dikenakan oleh remaja. Pin biasa dikenakan 

pada pakaian, topi, atau bahan-bahan yang terbuat dari kain. Format atau ukuran 

pin berbentuk lingkaran dengan diameter lingkaran 5,8 cm. Jenis cetakan pada pin 

adalah full colour, menggunakan warna yang sama dengan warna yang digunakan 

di dalam komik buku. 

Media Placement:  Disertakan dalam setiap komik buku. 

7. Kaos 

Kaos merupakan salah satu jenis pakaian santai yang biasa dikenakan oleh 

remaja karena sifatnya yang non-formal atau santai. Kaos menggunakan jenis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvi 

cetak blok warna dengan menggunakan tipografi dan karakter yang terdapat di 

dalam komik buku. 

Media Placement:  Disertakan dalam setiap pembelian komik buku. 

 

G. Prediksi Biaya 

Dalam hal ini biaya produksi menjadi sebuah perhitungan yang teliti. 

Format ukuran komik, warna cetak, pengemasan, biaya promosi dan distribusi 

menjadi bagian dari penentuan biaya produksi dari komik yang akan diterbitkan.  

Saat ini percetakan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat, 

dapat dilihat dengan beragamnya mesin cetak dengan ukuran yang beragam dan 

sistem digital yang praktis dan kecepatan luar biasa. 

Mesin cetak yang tersedia sekarang pun cukup beragam antara lain Hamada, 

Man Roland, Image Setter, dan lain-lain. Mesin cetak sekarang dapat mencetak 4 

warna sekaligus dalam sekali putaran sehingga penyesuaian warna dapat langsung 

direvisi. Mesin untuk finishing/ laminating, pemotongan, penjilidan dan 

pengemasan sekarang ini pun dapat dilakukan melalui proses komputer atau 

digital. Untuk mengetahui biaya produksi sebuah buku komik harus benar-benar 

memperhitungkan dari awal tentang mesin cetak yang  akan digunakan, ukuran 

bidang kertas dan kertas yang akan dipakai. Adapun hal ini akan mempengaruhi 

harga jual untuk sebuah buku komik, selain itu penghematan dalam biaya 

produksi yang diakibatkan sisa kertas yang terbuang percuma. 

Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir dengan mencari 

alternatif bahan atau proses cetak dengan selalu mempertimbangan kualitas yang 

dihasilkan. 
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Dalam perancangan ini, prediksi biaya yang akan dikeluarkan, sebagai 

berikut: 

 

 Sumber:  PT.NEBULA OFSET Surakarta, 

 31 Maret 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Uraian Ukuran 
Harga 

@Rp  
Keterangan 

1. Komik Buku 15.5 cm x 22 cm x 2 8000 

Pembatas buku, Mouse pad di cetak di area kertas sisa 

Cover komik buku untuk Memanfaatkan sisa kertas dan 

menekan biaya produksi. 

1 lembar kertas A0 bisa mencetak: 

Cover Komik buku  :4 

Pembatas buku      :12 

Mouse pad             :4   

2. Poster A3 ( 42 cm x 29 cm ) 800 

3. Kaos All SIze 18.000 

4. Stiker 8.5 cm x 5.5 cm 450 

5. Pin Diameter 5.8 cm 3500 

7. 
Pembatas 
Buku 

14.5 cm x 3.5 cm 300 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xviii 

BAB V 

PENJELASAN KARYA 

 

 

1. Komik 

a. Cover 
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1) Ukuran  : 14cm x 20 cm 

2) Media/ Bahan : Ivory paper 210 gram Laminasi 

3) Ilustrasi  : Karakter komik buku dengan latar belakang 

  Langgar merdeka, 

4) Tipografi               : Impact, Times new Roman, Segoe Script 

5) Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

6) Realisasi  : Offset 

b. Halaman Isi 

1) Ukuran  : 14cm x 20 cm x 2 

2) Media/ Bahan : art paper 150  gram 

3) Tipografi  :  Times new Roman, Segoe Script, Arial Black 

4) Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

5) Realisasi  : Offset 

Halaman 1-2 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xx 

Halaman 3-4 

 

 

 

Halaman 5-6 
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Halaman 7-8 

 

 

 

Halaman 9-10 
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Halaman 11-12 

 

 

 

Halaman 13-14  
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Halaman 15-16 

 

 

 

Halaman 17-18 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxiv 

Halaman 19-20 

 

 

 

Halaman 21-22 
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Halaman 23-24 

 

 

 

Halaman 25-26 
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Halaman 27-28 

 

 

 

Halaman 29-30 
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Halaman 31-32 

 

 

 

Halaman 33-34 
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Halaman 35-36 

 

 

 

Halaman 37-38 
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Halaman 39-40 

 

 

 

Halaman 41-42 
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2. Poster 

 

 

 

a. Ukuran  : A3 ( 42 cm x 29 cm ) 

b. Format   : Vertikal 

c. Media/ Bahan  : Art paper 180 gram 

d. Ilustrasi  : Karakter komik buku dengan latar belakang 

Langgar merdeka         

e. Tipografi                     : Times New Roman , Segoe Script 

f. Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw14 

g. Realisasi  : Offset 
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3. X-Banner 

 

 

 

a. Ukuran  : 160 x 60 cm 

b. Ilustrasi  : Karakter komik buku dengan latar belakang 

Langgar merdeka         

c. Tipografi  : Times New Roman , Segoe Script 

d. Proses   : Adobe Photoshop, Corel Draw 14 

e. Bahan   : MMT 

f. Teknik pembuatan : Digital printing 

g. Realisasi  : Cetal offside 
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4. Iklan Majalah 

 

 

 

a. Ukuran  : 28 cm x 21 cm 

b. Ilustrasi  : Karakter komik buku dengan latar belakang 

Langgar merdeka         

c. Tipografi  : Impact, Times new Roman, Segoe Script 

d. Proses   : Corel Draw 12 

e. Bahan   : Art Paper 

f. Teknik pembuatan : Print out 

g. Realisasi  : Cetak offside 
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5. Stiker 

 

a. Ukuran  : 8.5 cm x 5.5 cm  

b. Media/ Bahan  : Stiker Vinyl White 

c. Ilustrasi  : Karakter komik buku,  

d. Tipografi                     : Times New Roman , Segoe Script 

e. Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

f. Realisasi  : Sablon/ Cetak Saring 

6. Pembatas Buku 

 

 

a. Ukuran  : 10 cm x 3.75 cm 

b. Format   : Vertikal 
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c. Media/ Bahan  : Ivory paper 210 gram Laminasi 

d. Ilustrasi  : Karakter komik buku, 

e. Tipografi                     : Times New Roman , Segoe Script 

f. Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

g. Realisasi  : Offset 

 

7. Pin 

 

 

 

a. Ukuran  : Diameter 5.8 cm 

b. Ilustrasi  : Karakter komik buku, 

c. Tipografi                     : Times New Roman , Segoe Script 

d. Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 
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8. Kaos 

 

 

 

a. Ukuran  : All size 

b. Bahan   : 100% Cotton 

c. Ilustrasi  : Karakter komik buku dan 

Langgar merdeka         

d. Tipografi                     : Times New Roman , Segoe Script 

e. Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

f. Realisasi  : Sablon/ cetak saring 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa proses dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, dapat 

diambil kesimpulan bahwa dsebuah tempat pariwisata maupun daerah yang 

mengandalkan sektor pariwisata memerlukan adanya kegiatan promosi. Tanpa 

promosi, sebuah tempat wisata tidak akan diketahui keberadaanya oleh 

masyarakat luas. Dan jika itu terjadi, sangat disayangkan cepat maupun lambat  

tempat pariwisata tersebut akan semakin terlupakan bahkan akan punah. Hal itu 

juga dapat mempengaruhi perkembangan atau pembangunan daerah tempat wisata 

tersebut. Masyarakat saat sekarang sangat kritis termasuk dalam menentukan 

tujuan berwisata. Maka dari itu sebuah tempat wisata maupun daerah yang 

mengelola harus mampu memberitahu bahkan mengajak masyarakat untuk 

berwisata. Salah satu cara untuk itu, yaitu dengan melakukan promosi yang tepat 

sasaran.dalam hal ini menggunakan media Komik. Dalam pengerjaan sebuah 

karya, khususnya komik, yang diperlukan bukan hanya mempunyai keterampilan 

atau keahlian dalam menggambar, atau keahlian tehniknya saja. Akan tetapi masih 

banyak faktor yang harus direncanakan dan diterapkan.dalam kasus diatas seperti 

urutan dan tehnis pembuatan komik atau masa produksi, strategi promosi, 

perencanan alat bantu penjualan pada masa praproduksi komik tersebut dsb, agar 

dapat mencapai   sasaran dan tujuan yang diharapkan. Munculnya komik sebagai 

media pembelajaran diharapkan menambah daya ketertarikan terhadap dunia 
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pendidikan, dalam hal ini adalah sejarah, juga diharapkan akan muncul media – 

media baru yang lebih menarik. 

Selain itu yang paling utama adalah mencoba untuk menggali sejarah 

nasional yang bila kita renungkan kembali, sejarah Indonesia sangatlah kaya dan 

beragam, tidak akan habis ditelusuri. Diharapkan agar generasi muda Indonesia 

lebih mengenal jati diri bangsanya dengan mempelajari sejarah bangsa  sendiri. 

 

B. Saran 

a. Sebuah komik haruslah mempunyai kekuatan dan keselarasan 

antara kedua item yang sangat vital sekali dalam sebuah komik, yaitu cerita 

dan visualisasi gambar. 

b. Jadikanlah sejarah kita kebanggaan bagi diri kita dan bangsa ini, 

jika perlu menjadi kebanggaan dunia. Sesuatu yang usang itu belum tentu 

rusak, bahkan lebih baik dan menyejukan kita nikmati dibandingkan sesuatu 

yang baru. 

c. Sebuah tempat wisata harus dikelola dengan baik sehingga dapat 

lebih menarik minat wisatawan. 

d. Melakukan promosi yang tidak hanya bersifat penghamburan dan 

tepat sasaran. 
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