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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia angka penerbitan untuk komik terjemahan lima kali lebih 

besar dari pada komik karya anak Indonesia, dan buku komik dengan 

penjualan terbaik di Indonesia merupakan komik terjemahan yakni komik 

jepang. Faktanya, jumlah komik lokal yang diterbitkan jauh lebih kecil 

dibanding yang berasal dari negara lain. Seperti misalnya penerbit besar 

yakni Elex Media Komputindo (EMK) mengakui bahwa mereka 

menerbitkan 52 terjemahan komik Jepang dan 1 komik Indonesia setiap 

bulannya sedangkan M&C, mengakui bahwa 70% dari buku terbitan mereka 

merupakan buku komik terjemahan dari Jepang (Sihombing, para. 2, 2016). 

Melihat hal tersebut, banyak komik Indonesia yang akhirnya hanya berakhir 

di gudang-gudang penerbit, dan profesi sebagai komikuspun mulai 

diragukan. 

Perkembangan komik di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1931 

sampai awal tahun 1950-an di mana komik pertama kali diterbitkan pada 

koran. Hingga masuk pada tahun 1950 komik mulai dibuat versi cetak. RA 

Kosasih merupakan salah satu tokoh yang pada saat itu sangat berpengaruh 

dalam industri komik Indonesia, karena beliau pertama kali menerbitkan 

komiknya versi buku. Menurut Ockto, (dikutip dalam Khoer, para. 10, 2014) 

industri komik Indonesia memang sempat berjaya pada era komikus RA 

Kosasih. Karyanya yang menceritakan epik Mahabharata berisi 18 bab 
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menjadi fenomenal di zamannya. Ockto masih berpandangan industri komik 

di Indonesia belum bisa menghasilkan pendapatan yang layak. Tentu saja, 

beberapa faktor menjadi alasan yang memengaruhi kondisi tersebut. Hingga 

masuk pada tahun 2005 para komikus senior Indonesia mulai membentuk 

Akademi Samali sebagai tempat untuk belajar mengenai seni gambar dan 

komik. Salah satu karya yang cukup terkenal ialah komik karya Benny & 

Mice yang terbit pada harian Kompas setiap hari Minggu, dan akhirnya 

dibukukan. Dimulai dari sinilah industri komik Indonesia mulai 

berkembang kembali. Di mana pada tahun 2010 Si Juki lahir sebagai salah 

satu cikal bakal munculnya komik di media sosial.  

Ockto juga beranggapan bahwa dengan fenomena yang terjadi pada 

masa kini, industri komik sudah mulai bergirah kembali. Bisa dilihat dari 

Gambar 1.1 Perjalanan Industri Komik Indonesia 

Sumber: http://www.ziliun.com/infografik 
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beberapa komikus yang menerbitkan di beberapa medium. Sunny Gho, 

Direktur Stellar Labs (dikutip dalam Khoer, para. 13, 2014) menjelaskan 

kebergairahan industri komik Tanah Air sudah mulai berkembang dengan 

adanya masifikasi media. Menurutnya publik kini sudah cerdas 

mengekspresikan karya melalui jejaring sosial. Komik saat ini sudah tidak 

kaku yang hanya diterbitkan melalui medium fisik seperti buku.  

Setelah berkembangnya media seperti new media atau media sosial, para 

komikus mulai memberanikan diri untuk mengekspos komik mereka 

melalui media sosial. Seperti misalnya komik Si Juki karya Faza Meonk 

yang mulai terkenal pada tahun 2010 melalui media sosial. Dengan 

munculnya komik di media sosial telah mengubah pandangan mengenai 

komik itu sendiri. Dulu orang beranggapan bahwa komik itu harus panjang 

dan bersambung, tetapi setelah muncul media sosial format komik sendiri 

telah berubah, dari yang panjang dan bersambung menjadi singkat, padat, 

dan one-shot yang berarti selesai dalam satu episode atau cerita atau sering 

disebut sebagai komik strip (Ciayo Blog, para 1, 2017).  

Setelah banyak bermunculan komik-komik strip karya komikus lokal di 

media sosial muncul ikatan antara komikus online itu sendiri, akhirnya 

sebagian dari mereka mulai membuat komunitas, dan banyak dari mereka 

pada akhirnya mengadakan event untuk saling berkumpul sesama komikus. 

Berkembangnya media massa, memudahkan mereka untuk saling menjalin 

komunikasi antar komikus untuk saling sekedar sharing dan saling 

mengenal karya satu sama lain. 
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Media baru tentunya tidak muncul secara begitu saja, melainkan dengan 

adanya beberapa perkembangan dan perubahan dalam media lama, seperti 

adanya digitalisasi dan konvergensi segala aspek media, interaktivitas dan 

konektivitas jaringan yang meningkat, mobilitas dan delokasi untuk 

mengirim dan menerima, adaptasi terhadap publikasi dan khalayak, dan 

munculnya beragam pintu baru media (McQuail, 2012, h.153). Internet 

memiliki sifat yang berbeda dengan media konvensional (lama), di mana 

media baru memiliki sifat dua arah atau interaksi secara langsung sedangkan 

media lama kebanyakan hanya bersifat satu arah.  

Di Indonesia sendiri, internet telah berkembang pesat menjadi suatu 

kebutuhan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Menurut laporan 

Ifakta, “10 Fakta Unik Pengguna Internet” (2015, para. 1) Indonesia 

memiliki pertumbuhan internet yang sangat pesat di awal tahun 2015, 

seperti yang bisa kita ketahui satu dari tiga penduduk daerah perkotaan di 

Indonesia melakukan akses internet dalam satu bulan terakhir. Hal ini 

menandakan paling tidak sepertiga penduduk wilayah perkotaan mengakses 

internet secara teratur dalam satu bulan. Aktivitas penggunaan internet di 

Indonesia paling sering digunakan untuk membuka email. Diikuti media 

perpesanan instan, media sosial, mesin pencari, dan membaca berita online. 

Media baru yang saat ini telah berkembang dan menciptakan suatu 

terobosan baru yaitu media sosial. Definisi singkatnya, media sosial 

merupakan media yang terhubung dengan internet di mana masyarakat bisa 

bersosialisasi secara langsung dengan jangkauan yang luas (Jos, 2016, 

para.3). Bicara mengenai media sosial, masyarakat saat ini sudah tidak asing 
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lagi dalam menjadi bagian dari media sosial itu sendiri. Hampir setiap hari 

masyarakat tidak bisa lepas dari media sosial yang ada di smartphone 

mereka. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Google+, Path, 

Instagram, dll masih menjadi target akses utama internet user di Indonesia 

(“10 Fakta Unik Pengguna Internet, 2015, para. 1). Hal tersebut 

membuktikan bahwa memang media sosial merupakan tujuan utama dalam 

mengakses internet. Media sosial sendiri memiliki dampak positif dan 

negatif dalam penggunaannya. Menurut laporan Nusindo, “Dampak Positif 

dan Negatif Menggunakan Media sosial” (2015, para. 3-4), media sosial 

memiliki dampak positif yakni bisa dijadikan sebagai tempat promosi, 

dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jejaring sosial, maka kita 

bisa dengan mudah mempromosikan produk atau jasa milik kita. Media 

sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbanyak teman 

maupun relasi bisnis. Selain itu juga bisa digunakan sebagai media 

komunikasi, dengan media sosial kita bisa menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat yang berada di dalam maupun luar negeri. Terakhir, media 

sosial bisa digunakan sebagai tempat berbagi, dengan adanya fitur share kita 

bisa dengan mudah bertukar data baik foto, dokumen, maupun pesan suara. 

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial adalah 

gangguan dalam hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan 

dengan pasangan. Selain itu juga media sosial menimbulkan sifat 

kecanduan, dampaknya yaitu mengakibatkan manusia menjadi ‘autis’ atau 

memilih untuk menutup diri dari kehidupan sekitar/kehidupan yang nyata.  
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Salah satu media sosial yang saat ini sedang digandrungi oleh 

masyarakat masa kini ialah Instagram. Febiyan menyatakan bahwa (2015, 

para.1-2) Instagram sendiri disusun dari dua kata, yaitu “Insta” dan “Gram”. 

Arti dari kata pertama diambil dari istilah “Instan” atau serba cepat/mudah. 

Namun dalam sejarah penggunaan kamera foto, istilah “Instan” merupakan 

sebutan lain dari kamera Polaroid. Yaitu jenis kamera yang bisa langsung 

mencetak foto beberapa saat setelah membidik objek. Sedangkan kata 

“Gram” diambil dari “Telegram” yang maknanya dikaitkan sebagai media 

pengirim informasi yang sangat cepat. Maka bisa disimpulkan definisi 

Instagram merupakan media untuk membuat foto dan mengirimkannya 

dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini bisa sangat dimungkinkan karena 

teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media sosial itu sendiri. 

Instagram merupakan salah satu bagian dari media sosial yang saat ini 

dijadikan alat untuk meningkatkan kepercayaan diri atau alat promosi. Salah 

satu komunitas yang menggunakan Instagram sebagai media komunikasi 

promosi ialah Komikin Ajah. Komikin Ajah sendiri merupakan suatu 

komunitas yang dibangun untuk mengumpulkan para komikus Indonesia 

untuk berkarya melalui media apa saja. Instagram sendiri telah 

dimanfaatkan oleh Komikin Ajah sejak Maret 2014 (Agnes, 2016). 

Walaupun sebenarnya sebelum adanya akun Instagram Komikin Ajah, 

para komikus Indonesia telah lebih dulu mem-posting karyanya melalui 

Instagram. Namun, Komikin Ajah menjadi pioneer dalam me-repost dan 

merangkum komik-komik terbaik yang ada di Instagram. Pada awalnya 

Komikin Ajah memiliki tiga Admin yang bertugas dalam mengelola akun 
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@Komikin_Ajah, namun hal tersebut dianggap terlalu banyak dan sudah 

dipangkas menjadi dua admin saja (Agnes, 2016, para.4) 

Menurut penuturan Public Relation Komikin Ajah, Komikin Ajah juga 

membuat grup untuk mengumpulkan para komikus yang tersebar di 

berbagai kota Indonesia. Di sanalah para komikus bisa saling mengenal satu 

sama lain dan berbagi mengenai ilmu komik. Dalam sehari Komikin Ajah 

dapat mem-posting 15-20 komik, karena hal tersebut bisa mempromosikan 

komikus dan komik Instagram, yang bertujuan untuk meningkatkan 

popularitas komikus Indonesia (Rizal Fahmi dikutip dalam Agnes, 2016, 

para.5-6).  

Sejak tahun 2014 hingga Juli 2016 akun @Komikin_Ajah telah memiliki 

pengikut sebanyak 1,4 juta orang, dan sejak September 2016 akun 

@Komikin_Ajah telah bertambah 200ribu pengikut. Hal ini membuktikan 

bahwa akun @Komikin_Ajah terus dikenal oleh banyak orang (sumber: 

Gambar 1.2. Followers 

Komikin Ajah Juli 2016 

Gambar 1.3. Followers 

Komikin Ajah September 2016 

Sumber: 

https:/www.instagram.com/ko

mikin_ajah/ 

Sumber: 

https:/www.instagram.com/ko

mikin_ajah/ 
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Instagram Komikin Ajah diakses tanggal 2 Juli 2016 dan 29 September 

2016) 

Menurut survei dalam Poskota (“Komikus Indonesia Belum Bangga 

pada Karyanya, 2015, para.1-5) komikus Indonesia belum banyak yang 

bangga terhadap karyanya sendiri, hal ini diakibatkan oleh kalahnya 

popularitas komik Indonesia dengan komik asing. Akibat dari kurang 

populernya komik Indonesia, maka tidak sedikit komikus yang lebih 

memilih beralih profesi yang lebih menjanjikan dan lebih dihargai.  

Dengan adanya fakta tersebut, Komikin Ajah bisa dijadikan suatu 

terobosan terbaru dalam meningkatkan popularitas komikus Indonesia. Hal 

ini juga dimanfaatkan oleh public relations Komikin Ajah untuk terus 

membuat strategi tersendiri dalam meningkatkan komikus Indonesia. Salah 

satunya dengan membuat hashtag atau tagar harian yang berbeda, hal 

tersebut bisa kita lihat di akun media sosial Instagram @Komikin_Ajah. 

Bagi para komikus yang komiknya telah di repost oleh Komikin Ajah, 

biasanya akan menambah para followers di akun Instagramnya, dengan 

begitu akan menyulut semangat dalam menciptakan karya-karya baru bagi 

para komikus Indonesia, dan mereka akan berlomba-lomba dalam 

menciptakan karya baru setiap harinya.  

Menurut laporan Dagelan (“Komikin Ajah Jayakan Komikus Lokal”, 

2016, para.1-8) strategi lain yang digunakan oleh Komikin Ajah adalah 

tagar yang biasanya digunakan jika para komikus ingin komiknya di repost 

oleh Komikin Ajah adalah “#Komikin Ajah” dengan begitu admin di 

Komikin Ajah akan dengan mudah menemukan komik-komik mana saja 
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yang akan di repost. Selain itu, dalam beberapa kali dalam beberapa bulan 

Komikin Ajah rutin mengadakan kopi darat antar komikus dan juga selalu 

hadir dalam acara acara pop culture atau event-event komik Indonesia 

seperti ComicFestID, Indonesia ComiCon, PopCon Asia, dan banyak lagi. 

Bahkan di tahun 2016 sendiri, Komikin Ajah telah dilirik oleh penerbit Elex 

Media untuk menerbitkan komik kompilasi secara mayor yang akan 

diterbitkan di seluruh toko buku Indonesia.  

Dengan banyaknya startegi media sosial yang diciptakan oleh public 

relations Komikin Ajah, maka penulis tertarik untuk melihat dan meneliti 

hal tersebut melalui penelitian berjudul “Analisis Strategi Media Sosial 

Komikin Ajah dalam Meningkatkan Popularitas Komikus Indonesia Melalui 

Media Sosial Instagram”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis hendak mengambil rumusan masalah, 

yaitu: 

1. Strategi media sosial apa saja yang dilakukan oleh public relations 

Komikin Ajah dalam meningkatkan popularitas komikus Indonesia? 

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

menjalankan strategi tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Strategi media sosial apa saja yang dilakukan oleh public relations 

@Komikin_Ajah dalam meningkatkan popularitas komikus 

Indonesia 

2. Melihat faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan strategi 

public relations untuk meningkatkan popularitas komikus Indonesia 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Untuk membantu penelitian dalam bidang komunikasi khususnya 

program studi public relations dan pemahaman mengenai new media. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam memberikan 

masukan dan bahan bagi komunitas sosial yang ingin mengembangkan 

bisnis atau meningkatkan popularitas akun media sosial yang mereka 

miliki terhadap publik.  
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