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Review Cergamboree 2010 
 
Senin, 15 Februari 2010 

 
Bertemu Clément & keliling Kampong Arab & Sunan Ampel; 
09.00, saya mencetak 100 sampul berwarna untuk katalog di Kertajaya Digital, 
kemudian menuju ke CCCL untuk menjemput Clément berkeliling Surabaya. 
Singgah sebentar ke Carrefour di seberang karena Clément perlu membeli 
pasta gigi, sementara Clément terpana melihat deretan minyak goreng dan 
tatanannya yang katanya tidak berbeda dengan Carrefour di Prancis. Kami 
kemudian menuju Kampung Arab. Saya terkena tilang karena melanggar 
masuk jalur 2 roda di dekat Tugu Pahlawan. Kami berjalan-jalan di sekitar 
Kembang Jepun, singgah di klenteng, dan makan siang sate kambing di 
warung. 
 

Set-up Pameran 
Pak Anto, Is Yuniarto, Hangga Ganiadi, Kuro dan saya memulai set-up sekitar 

jam 4 sore, tapi terpaksa berhenti karena ada pemutaran film jam 6.  
 

Cetak katalog 
Saya menyelesaikan isi dan desain katalog, mencetaknya di Qampus, kemudian memfotokopinya 200 
eksemplar di Pink, dengan bantuan dari Inoz.  
 
 
 

Selasa, 16 Februari 2010 
 
Workshop di Universitas Ciputra, 10.00-12.00 

   
 
Saya menjemput Clément di CCCL jam 08.30, tiba di Universitas Ciputra jam 09.30. Kami memasuki kelas 
tepat jam 10.00, berisi sekitar 60 mahasiswa/i tingkat pertama Desain Komunikasi Visual. Sayang sekali saat 
itu ada renovasi gedung berlangsung, yang kemudian atas permintaan Clément dihentikan beberapa saat. 
Clément memulai workshop dengan memberi penjelasan informatif tentang latar belakang karya-karyanya, 
yang pertama berbentuk fanzine, dibuat dengan budget dan produksi kecil (fotokopi?), dengan judul au fit du 

Download katalog online di 
http://cergamboree.wordpress.com 
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nil.  
 
Produksi komik kecil-kecilan dalam bentuk fanzine sangat didukung oleh sekolah Kesenian Angoulême, di 
mana Clément menuntut ilmunya di jurusan komik setelah dia pindah dari Marseille. Clément juga memberi 
sedikit penjelasan tentang Angoulême, kota kecil yang disebut-sebut sebagai “Kota Komik” karena tiap 
tahunnya diadakan festival komik Angoulême sepanjang 1 minggu, melibatkan berbagai tempat di kota 
tersebut, sementara kedatangan peminat dan pegiat komik dari Asia, Eropa, Amerika membuat populasi 
kota meningkat menjadi 3 kali lipat.  
 
Clément kemudian membuat fanzine La Maison Qui Pue (Rumah yang Bau, sedikit parodi terhadap isi fanzine 
tersebut), dan dengan fanzine itu, mendapatkan sponsorship, yang kemudian dijual di luar Prancis: Belgia 
dan Kanada (Quebec). Ditunjukkan pula karya-karyanya yang lain seperti komik bisu – untuk menjembatani 
halangan bahasa dengan mahasiswa asing dari Jerman; komik perjalanan Un Automne à Hànoi yang 
merupakan karyanya dalam rangka pertukaran pelajar di Fine Art School of Hanoi, dan Quitter Saigon, cerita 
mengenai pengalaman sehari-hari selama Perang Vietnam. Clément juga bekerja untuk majalah (komik), dan 
dia menunjukkan beberapa majalah komik dengan segmen pasar yang berbeda, sebagai contoh Bodoi untuk 
dewasa, Spirou untuk anak-anak, dan Choco Creed untuk remaja. Selain itu, Clément menunjukkan proses 
kerjanya (pre-storyboard, storyboard, pencilling dan halamah akhir), penggunaan berbagai macam media dan 
pengaruh, dan menekankan ketekunan untuk membuat sketsa di manapun, kapanpun.  
 

   
 
Untuk workshop, Clément mengajarkan membuat komik dengan tema “Gens qui rient, gens qui pleurent” 
(orang tertawa, orang menagis), di mana peserta harus menggambar situasi menyenangkan di frame pertama 
(contoh, makan makanan enak, berlibur di pantai, dsb.), dan situasi menyedihkan di fram terakhir, dengan 
postur yang sama, tapi menggunakan ekspresi dan latar belakang yang berbeda. Kemudian peserta dapat 
mengisi frame-frame di antaranya. Sayang sekali, karena durasi yang sangat terbatas (2 jam), banyak hasil 
workshop yang belum selesai.  
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Finalisasi katalog 
Kami kemudian makan siang pecel dan krengsengan di kantin FISIP Unair, sekaligus saya perlu mengambil 
hasil fotokopi katalog dari Pink di belakang perpustakaan. Clément merasa sedikit tidak enak badan karena 
tidak terbiasa dengan perubahan cuaca.  

Set-Up Pameran 
Pak Anto, Pak Berny Julianto (Neo Paradigm), Daniel Indro, X-Go dan saya melanjutkan set-up pameran. 
Yudis dan Broky datang menyusul membantu.   
 
 

Rabu, 17 Februari 2010 
1. Kedatangan Injun, Dewi dan Ecchan dari Akademi Samali (Jakarta) 07.00 
2. Kedatangan Cecilia dan Gita dari Seven Art Land (Jakarta) 10.30 
3. Finalisasi set-up Pameran 
4. Press Conference 14.00 
 
Saya berangkat menjemput Dewi, Injun dan Ecchan dari Akademi Samali (Jakarta), dan mengantarkan 
mereka ke C2O untuk istirahat. Sekitar jam 09.30 saya mengantarkan Dewi ke CCCL, kemudian lanjut 
menjemput Gita dan Cecil dari Seven Art Land (Jakarta). Kami langsung kembali ke CCCL untuk 
menyelesaikan set up pameran untuk press conference, yang berlangsung di kafe belakang CCCL. Saya 
kemudian membawa kembali partisipan luar kota kembali ke C2O. Kami membeli makan malam dari 
warung sekitar (tahu tek dan tempe penyet) kemudian beristirahat di C2O. Ecchan dan Injun tinggal bersama 
teman mereka.  
 

Kamis, 18 Februari 2010 
1. Kedatangan Beng Rahadian dan Errie dari Akademi Samali (Jakarta) 08.00 
2. Kedatangan Krisna dan Yoga dari Nasi Putih (Jember) 10.00 
 
Pagi saya menyiapkan makan pagi seadanya di C2O (roti, jenang gresik dan teh tarik) untuk Cecil, Gita dan 
Dewi, kemudian menjemput Beng Rahadian dan Errie dari Akademi Samali dan Cendana Art Media. Saya 
membawa mereka kembali ke C2O, kemudian menjemput Krisna dan Yoga dari Nasi Putih (Jember), yang 
langsung saya antarkan ke CCCL, di mana Broky, Tinta, Injun dan Ecchan sudah menunggu. Saya kemudian 
kembali ke C2O untuk menjemput teman-teman yang lain ke CCCL, lalu mengantarkan Beng, Gita dan Cecil 
untuk mencetak materi pameran tambahan. Kami makan siang di warung sekitar Universitas Widya 
Mandala, kemudian kembali ke CCCL untuk workshop. 

 

3. Workshop I (14.30 – 17.30) 
Workshop baru dimulai sekitar jam 14.30 karena menunggu 
peserta datang. Ada sekitar 30 orang datang untuk 
workshop, 17 sudah mendaftar, sementara sisanya datang di 
tempat. Kami menyelesaikan workshop pukul 17.30 untuk 
menyiapkan pembukaan pameran. 
 

4. Kedatangan Yudha Sandy, Iwank, Gandhi, 
et al. dari Mulyakarya (Yogyakarta) 
5. Finalisasi set-up pameran 
Ruang 109 menjemput Mulyakarya, langsung bergabung 
dengan kami di CCCL, di mana mereka melanjutkan 
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dekorasi booth dengan berbagai koleksi komik mereka. Beberapa pengunjung sudah datang melihat-lihat 
galeri dan berinteraksi dengan partisipan. Musik Prancis kontemporer dimainkan sebagai latar belakang 
pembukaan acara. 
 
 

6. Pembukaan Pameran 
 

   
 
Dengan bantuan Pak Anto, kami memasang 3 lembar kertas samson besar di partisi yang kami pasang di 
depan pintu masuk untuk pengunjung dan peserta meninggalkan gambar, kritik dan komentarnya. Saya 
meminta bantuan Cecil menggambari halaman pertama dengan undangan untuk mengisi kertas tersebut. 
Membuka pameran, Bapak Gaujac dan Clément memberi pidato sambutan dan menggambar pada 
guestbook. Acara pembukaan ini cukup ramai didatangi orang dari berbagai komunitas, media dan khalayak 
umum, sementara Tinta sebagai MC memberi penjelasan mengenai acara Cergamboree dan 
memperkenalkan para peserta pameran.  
 

   
 
Pembukaan kami akhiri sekitar jam 21.00. Akademi Samali pergi bersama Yudis dan Broky untuk makan 
malam, saya mengantar Seven Art Land untuk beristirahat, sementara Mulyakarya dan Nasi Putih tinggal 
bersama Faris dan Kuro. Kebetulan hujan menyebabkan beberapa peserta menunggu hujan reda. Saya dan 
Akademi Samali kembali ke C2O sekitar jam 21.30 untuk beristirahat. 
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Photo oleh Akademi Samali 

 
Jumat, 19 Februari 2010 
 

1. Workshop II (14.30 – 17.30) 
Pagi hari saya menyiapkan roti, teh tarik dan kopi untuk makan pagi di 
C2O,  kemudian saya mengantarkan Akademi Samali dan Seven Art 
Land ke CCCL. Saya kemudian mengantarkan Seven Art Land ke 
percetakan untuk mengambil banner dan backdrop, kemudian 
mengantarkan mereka ke pujasera sebelah CCCL, dan langsung 
kembali ke C2O untuk menjemput peserta workshop dari Rembang, 
Anip. Siswi SMU kelas 2 ini menunjukkan karyanya, komik yang 
dilakukan di batik, dan ternyata dia sendiri juga telah mengajarkan 
workshop komik batik ini di sanggarnya di Rembang. Workshop 
selesai sekitar jam 17.30, untuk kemudian dilanjutkan dengan 
pemutaran animasi. 
 

2. Kunjungan dari Hendrotan, Emmitan Gallery 
Hendrotan dari Emmitan Gallery menghubungi saya, menyatakan 
ketertarikannya pada beberapa karya yang dipamerkan, terutama karya-
karya Is Yuniarto (Wind Rider, Surabaya), Neo Paradigm (Surabaya), 
dan Daniel Indro W. (Surabaya). Saya memberi Pak Hendrotan nomer 
kontak mereka supaya beliau dapat menghubungi mereka langsung.  

 

3. Animation Screening (6 – 8pm) feat. Grammar Suroboyo 
Animasi-animasi yang diputar adalah 1) Grammar Suroboyo episode 1, 2, 3 and 3.5 by Mohammad Sholikin 
from Gatotkaca Studio, Surabaya, 2) La Maison en Petits Cubes, and 3) Peur(s) du Noir. Sayang sekali malam itu 
hujan sangat lebat, beberapa jalan bahkan sedikit banjir. Ikin, sutradara Grammar Suroboyo pun terpaksa 
tidak bisa datang. Detil animasi dapat dilihat di bawah ini: 
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Animation Screening @ Cergamboree 2010 
!

Seluruh episode Grammar Suroboyo akan diputar di CCCL Surabaya, bersama dengan dua animasi lainnya: Le Maison en 

Petits Cubes (Rumah Kubus Mungil) dan Peur(s) du Noir (Ketakutan Akan Gelap), hari Jumat, 19 Februari 2010, 18:00 – 

20:00. 

 
Grammar Suroboyo episode 1, 2, 3, dan 3.5 

Sutradara: Mohammad Sholikin (Gathotkaca Studio) 

2007-2009 | Surabaya | total durasi 27 menit | Warna 

Grammar berarti tata bahasa, ide dasar dari film ini adalah berangkat dari tata bahasa yang dipakai penduduk suatu kota yaitu 

Surabaya. Sebagian penduduk Surabaya memiliki gaya bicara yang kasar yang bisa jadi tabu di daerah lain. Film ini mencoba 

mengubah paradigma tersebut dengan teknik penyampaian yang lucu. 

 

La Maison en Petits Cubes 

AKA Tsumiki no Ie / !"#$%& (Rumah Kubus Mungil) 

Sutradara: Kunio Kat! 

2008 | Jepang | 12 menit | Warna 

 

Ketika kotanya terbenam air, seorang duda tua terpaksa meninggikan rumahnya dengan bata 

(kubus). Tapi ketika dia tidak sengaja menjatuhkan pipa rokok favoritnya ke bawah rumahnya, 

usaha pencaharian pipanya menghidupkan kembali adegan-adegan lama dan tak terlupakan dari 

kehidupannya. 

 

 

Peur(s) du noir 

AKA Fear(s) of the Dark (Ketakutan akan Gelap) 

Sutradara: Blutch & Charles Burns 

2007 | France | 85 min | B&W | in French with English subs 

 

Antologi 6 film yang mengangkat cerita dengan tema horor, ketakutan dan kegelapan, melibatkan 

enam artis & desainer grafis dari negara-negara yang berbeda. Dari Amerika: Charles Burns dan 

Richard McGuire, Italia: Lorenzo Mattotti, dan Prancis: Blutch, Marie Caillou, dan Pierre di 

Sciullo. Tiap artis memberi perspektif unik mengenai “ketakutan akan gelap.” Berbeda dengan 

antologi film tradisional, Peur(s) du Noir tidak memberi batasan pemisah yang jelas antar 

segmennya; film-film ini bertransisi dengan luwes antara satu cerita ke cerita lainnya. 

 
 
Peserta kemudian pergi makan malam, ditemani John dari Wind Rider studio. Saya langsung kembali ke C2O 
untuk menyiapkan keperluan besok. 
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Sabtu, 20 Februari 2010 
 
1. Persiapan untuk hari acara 
Di C2O Akademi Samali memulai harinya dengan berjalan pagi keliling Surabaya, dan membawa pulang sate 
kelapa! Sementara Yuli membawa jagung rebus dan gatot dari Malang. Saya pergi ke Pasar Pakis untuk 
membeli jajanan untuk acara nanti dan memesan nasi kotak untuk makan malam peserta. 
 

2. Meja informasi & perpustakaan 
Saya mengepak beberapa komik dan buku teori komik dari koleksi C2O, termasuk komik-komik Prancis dari 
Sylvain Moizie, CCCL dan La Boîte à Bulles tahun lalu untuk meja informasi C2O di CCCL. Beberapa di 
antaranya trilogi teori komik Scott McCloud, Jar of Fools oleh Jason Lutes, 99 Ways to Tell a Story oleh Matt 
Madden, Palestina oleh Joe Sacco, Epileptik oleh David B., Revolusi Iran oleh Marjane Satrapi, Laika oleh Nick 
Abadzis, Tiga Bayangan oleh Cyril Pedrosa, Komik Indonesia oleh Marcel Bonneff, The Rough Guide to Graphic 
Novels oleh D. Fingeroth, Comix: an Underground Revolution oleh Dez Skinn, La Bête qui mangeait tout le monde, 
La nuit du mystérieux chien-garou oleh Sylvain Moizie, dll. Komik-komik dan buku-buku ini bebas dibaca di 
tempat.  
 

   
 

3. Makan Siang bersama Bapak Gaujac, direktur CCCL (12.30 pm) 
Peserta kemudian diundang makan siang bersama Bapak Gaujac di rumahnya yang teduh dan asri di 
belakang CCCL: prasmanan nasi kuning, ayam suwir, tempe, perkedel dan buah-buah segar yang sangat 
lezat, dengan kopi dan coklat dari Clément. Ah, benar-benar injeksi kafein yang nikmat. Sungguh terima 
kasih kami kepada Bapak Gaujac dan seluruh kru CCCL! 
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4. Reli presentasi komik 15.30 & Komik Batik? 
Reli presentasi sebenarnya dijadwal dimulai jam 2 sore, tapi kami memutuskan untuk menunggu lebih 
banyak pengunjung. Saya membagikan beberapa snack jajanan pasar dan gelas air, sementara materi visual 
untuk presentasi disiapkan. Sekitar jam 15.30 kami memulai presentasi, kali ini dengan Is Yuniarto sebagai 
MC, dengan detil di bawah ini: 
 
1. Area 031, antologi berbagai komik mengenai Surabaya buatan 27 komikus  
Dipresentasikan oleh Anitha Silvia & Benny Soekendho 
 
2. Defragment 2 (Neo Paradigm) 
Dipresentasikan oleh Berny Julianto 
 
3. Kumpulan Cergam Kampungan 
Dipresentasikan oleh Injun and Errie 
 
4. 101 Peraturan Konyol Dunia, diterbitkan oleh Cendana Art Media, ilustrasi oleh Seven Art Land 
Dipresentasikan oleh Seven Art Land. Visit http://sevenartland.com 
 
5. Kompilasi Anak Ganteng & Anak Cantik by Ruang 109 
Dipresentasikan oleh Faris & Bagus 
 
6. Satu Atap and komikara Comic House by Aziza Noor 
Dipresentasikan oleh Aziza Noor. Aziza baru saja membuka Rumah Komik di Bandung bernama 
Komikara. Kunjungi http://www.facebook.com/group.php?gid=263497947191 untuk informasi lebih 
lanjut. 
 
7. Overview karya dan website oleh Mulyakarya 
Dipresentasikan oleh Yudha Sandy and Gandhi. Visit http://mulyakarya.com 
 
8. Batik Comic by Anip 
Anip menunjukkan komiknya yang dilakukan di batik.  
 
9. Karya-karya Clément Baloup 
Dipresentasikan oleh Clément Baloup 
 
10. Sedang Malu-Malu oleh Nasi Putih 
Dipresentasikan oleh Krisna Sahwono. 
 
Presentasi berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Saya mendistribusikan minuman kepada 
pengunjung dan snack untuk peserta. Karena presentasi baru selesai jam 18.30, kami memutuskan untuk 
meniadakan forum, dan mengakhiri acara dengan permohonan maaf dan kata penutup, dengan harapan 
melalui pameran dan reli presentasi ini baik pengunjung dan peserta dapat melihat sendiri keragaman komik 
Indonesia dalam variasi tema, media, style dan konsep. Informasi lebih lanjut, bisa didapat dari katalog 
Cergamboree 2010 (gratis, dan dapat diunduh dari website) sementara komentar, masukan dll. bisa langsung 
ditinggalkan di website.  
 

5. Penutupan 
Sebenarnya awalnya saya merencanakan penutupan dalam bentuk prasmanan seadanya di C2O, tapi melihat 
kondisi cuaca yang sering hujan sementara jumlah peserta tidak memungkinkan ditampung semua di dalam 
C2O, maka saya terpaksa menggantinya dengan nasi kotak untuk peserta dan panitia. Kami kemudian 
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mencopot dan membersihkan galeri dari karya-karya. Akademi Samali, Yudis, dan Broky pergi bersama ke 
warung Pak Wo (Wiryadi Dharmawan). Seven Art Land bergabung dengan John dari Wind Rider, Carlos 
dan Timmy untuk makan malam. Saya membawa Mulyakarya kembali ke C2O, yang kemudian disusul oleh 
Ruang 109 dan Nasi Putih. Seven Art Land bergabung dengan kami setelah makan malam. Di C2O kami 
bercanda, membaca dan mendengarkan musik, seperti biasa hingga pagi. Jam 05.30 saya mengantarkan 
Mulyakarya ke Stasiun Gubeng, disusul oleh Nasi Putih, sementara peserta-peserta luar kota lainnya tinggal 
lebih lama untuk mengurus agenda komik lainnya di Surabaya.  
 
Terima kasih kepada CCCL Surabaya (M. Christian Gaujac, Sophie Ferloni, Pramenda Krishna, Wisnu 
Agung, Pak Anto, Opik), seluruh peserta: Bunuh Diri, Daniel Indro W., Neo Paradigm, Ruang 109, dan 
Wind Rider Studio dari Surabaya, serta Akademi Samali (Jakarta), Azizah Noor (Bandung), Buletin Komik 
(Malang) yang berhalangan datang karena sedang berduka, Mulyakarya (Yogyakarta), Nasi Putih (Jember), 
dan Seven Art Land (Jakarta), Yuli, Broky, Yudis, para pengunjung pameran, sponsor dan media, Diana AV 
Sasa, Lydia Syanti Dewi, Pak Freddy Istanto, Simon Chandra, Pak Hengky, dan semua orang yang tidak 
dapat kami sebutkan satu-satu. Kami sungguh mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan di 
Cergamboree 2010.  
 
Karena Cergamboree akan hadir setiap tahunnya di Surabaya, segala masukan – komentar, kritik, dsb. – akan 
sangat kami hargai untuk membuat Cergamboree terus lebih baik. Silahkan isi survei kuesioner kami: 
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGs0NGZkR0pwMnNHQ3AtUGRpN0xtaUE6MA 
atau hubungi langsung c2o.library@yahoo.com.  
 
Sekali lagi, terima kasih. 
 
PS: Versi PDF dari katalog Cergamboree 2010 bisa didownload gratis di: 
http://cergamboree.files.wordpress.com/2010/02/cergamboree2010-katalog-web.pdf 
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Evaluasi Tujuan & Objektif 
 
Objektif 1.  
Memperkenalkan, mempromosikan dan mengeksplorasi keragaman dan pluralitas komik (dan apa 
yang dianggap sebagai komik) sebagai media ekspresi dan komunikasi. 
 

Peserta dan pengunjung menikmati keragaman variasi, konsep, media dan tema dari komik-komik 
yang dipamerkan. Sayang sekali, format pameran mungkin terasa lebih “formal” dibandingkan tahun 
lalu, suatu paradoks jika kita mengangkat tema keragaman. Ini karena saya merasa tahun lalu, 
meskipun jauh lebih heboh dan ramai, dan menggandeng seni urban, sepertinya malah menghalangi 
pengunjung / orang awam untuk mendapatkan informasi mengenai karya-karya yang dipamerkan. 
Kali ini memang layout pameran dibuat lebih teratur, dengan label dan informasi mengenai peserta-
pesertanya tertata jelas.  
 
Dalam memilih peserta tahun ini, saya membuka pendaftaran partisipan untuk umum yang saya 
sebarkan via milis, email dll, yang kemudian diseleksi atas berbagai kriteria, seperti adanya publikasi/ 
kegiatan/ karya semenjak Cergamboree 2009, pernah tidaknya ikut serta pameran komik di CCCL, 
konsistensi berkarya, serta variasi konsep, jender, kota lokasi, variasi media, genre, dan lain-lain. Ada 
banyak kekurangan dalam proses seleksi saya, seperti kurangnya publikasi, waktu, belum lagi 
banyaknya agenda acara komik di bulan Januari & Februari 2010 di kota-kota lainnya yang 
menyebabkan keterbatasan peserta yang bisa datang.  
 
Repetisi partisipan tidak dapat dihindari, karena selain kami memang memulai dari lingkaran teman 
dan peserta-peserta sebelumnya, tidak dapat disangkal mereka juga konsisten dan tekun bergiat dalam 
komik. Tahun ini kami berkenalan dengan beberapa pendatang baru antara lain Daniel Indro W. 
(dengan pencillingnya yang memukau), Mulyakarya (dengan karya-karya yang variatif dan keteguhan 
semangat independen mereka), Cergam Kampungan (yang membangun konsep dari awal dan usahanya 
menjembatani komikus-komikus dari generasi berbeda yang patut kita acungi jempol), dan tak lupa 
karya komik batik Rembang oleh Anip. 
 

 
Objektif 2.  
Mempromosikan komik dan komikusnya dalam keragaman dan variasi karya dan medianyanya, 
terutama yang dipublikasikan sejak 2009. 
 

Dalam seleksi peserta kami menekankan kandidat dengan publikasi / kegiatan / pameran semenjak 
Cergamboree terakhir. Pada malam pembukaan Tinta sebagai MC memberi tur dan overview 
mengenai peserta. Reli presentasi komik diadakan di hari terakhir dan dipresentasikan oleh Is 
Yuniarto, tapi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Meskipun sepertinya reli presentasi lebih 
informatif dan lebih memberi kesempatan berkenalan daripada forum, perlu ada perbaikan format 
presentasi dan durasi agar lebih menarik. 
 

 
Objektif 3.  
Menyedakan sarana interaksi, edukasi dan sosialisasi antara praktisi komik, komunitas, penerbit 
dan khalayak umum, terutama wilayah Surabaya dan sekitarnya. 
 

Banyak pegiat komik dan penerbit menunjukkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam 
Cergamboree, apalagi jika acara ini dijadwalkan setiap tahun. Jaringan komunitas tampaknya makin 
kuat dibangun. Kami mendapat kunjungan dari studio di luar peserta, dan studio yang datang sebagai 
grup seperti Akademi Samali dan Mulyakarya. Cendana mensponsori acara ini sementara lini Koloni 
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dari m&C!, subsidiari Gramedia, sempat menyatakan ketertarikannya untuk mendukung acara ini 
(tahun depan?). Dukungan juga disampaikan dari berbagai komunitas sastra dan seni. Untuk tahun ini 
saya juga menekankan pembuatan katalog, berisi semua informasi peserta, karya-karya, dan sejarah 
Cergamboree dan komik Indonesia, yang saya kirimkan ke penerbit-penerbit (komik), dan institusi 
atau organisasi pengarsipan lainnya. (Bisa didownload gratis di 
http://cergamboree.files.wordpress.com/2010/02/cergamboree2010-katalog-web.pdf ).  
 
Namun, dibandingkan dengan tahun lalu, ada penurunan kedatangan khalayak umum. Ini bisa jadi 
karena cuaca yang buruk, promosi yang kurang dan ketidak sesuaian tanggal sekolah / kuliah. 
(Semester baru saja dimulai, dan kebanyakan masih libur ketika saya memasang poster-poster 
Cergamboree.) Sepertinya perlu ada pengubahan tanggal Cergamboree, mungkin bisa dicoba di luar 
musim hujan supaya bisa memanfaatkan fasilitas outdoor?  

 
Objektif 4.  
Memperkaya wawasan dan referensi mengenai komik antara Indonesia dan Prancis. 
 

Banyak peserta dan pengunjung menunjukkan ketertarikannya pada komik Prancis kontemporer, dan 
komik-komik Prancis hadiah dari tahun lalu laris dibaca di meja informasi C2O. Clément memberi 
overview yang informatif mengenai karya-karyanya, industri komik di Prancis, berbagai teknik 
penceritaan, dsb. Saya menyiapkan diri untuk acara ini dengan membaca-baca buku kajian komik 
Indonesia dan Prancis, antara lain Histeria Komikita, Komik Indonesia (Marcel Bonneff, 2003), Reading 
bande dessinée: Critical Approaches to French-language Comic Strip (Ann Miller, 2007). Clément juga 
memperkenalkan peserta pada Angoulême (kotanya, festival dan sekolahnya).  
 
Workshop sepertinya terlalu singkat dan mungkin Cergamboree berikutnya bisa mencoba workshop 
yang lebih intensif dengan publikasi kerja sama Prancis – Indonesia. Di CCF Jakarta, acara ini 
difokuskan hanya pada pameran dan workshop, tapi workshop berlangsung secara intensif selama 4 
hari, dari jam 10.00 – 16.00 setiap harinya, dan hasilnya akan dipublikasikan CCF Jakarta. LIP 
Yogyakarta, berkolaborasi dengan Kedai Kebun Forum, juga mempublikasikan hasil workshop 
dengan Gerald Gorridge (yang ternyata adalah mentor Clément) sebagai komik antologi berjudul 
Hantu-Hantu Kota. Clément juga bercerita bahwa berbagai pernerbit, termasuk Gramedia, tertarik 
menerjemahkan dan menerbitkan karya-karyanya. 
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Komentar & Kritik 

 
• Lokasi pameran tidak terlampau luas sehingga interaksi antara para peserta pameran lebih terasa. 
• Pendatang dan peserta antusias, sehingga bisa saling bertukar informasi 
• Katalog dicetak 200 eksemplar, 100 menggunakan sampul berwarna, 100 hitam putih. Berguna 

untuk penyebaran ke media dan badan-badan lainnya, selain tentunya peserta, pegiat komik dan 
pengunjung. Selain itu bisa didownload online di: 
http://cergamboree.files.wordpress.com/2010/02/cergamboree2010-katalog-web.pdf  

• Ragam komik yg dipamerkan lumayan variatif, sehingga kelihatan lebih menarik. Sekaligus bisa 
menjaring berbagai macam orang, maupun menjadi ajang pencarian bakat. 

• Workshop. Menambah ilmu, mengembangkan teknik & memperluas kemungkinan menggunakan 
lebih banyak lagi style gambar. Sayang terlalu singkat.  

• Workshop sepertinya terlalu singkat dan mungkin Cergamboree berikutnya bisa mencoba workshop 
yang lebih intensif dengan publikasi kerja sama Prancis – Indonesia.  

• Workshop akan lebih menarik kalau ada lebih banyak interaksi antara partisipan dan pengajar. 
Mungkin juga akan lebih menarik kalau ada lebih banyak eksperimentasi saat workshop (bisa 
diadakan outdoor juga). 

• Asyik juga kalau diadakan workshop cara membatik komik. 
• Sebaiknya tanggal pameran dijadwal lebih baik: 1) di akhir minggu (minimal jumat, sabtu, minggu); 

2) bukan di musim hujan, supaya bisa memanfaatkan fasilitas outdoor sehingga tampak dari jalan, 
atau malah kalau bisa di laksanakan di luar pagar untuk menarik minat orang lewat 

• Mungkin bisa ada road show, mobil keliling atau "live comic caravan show" melibatkan lebih banyak 
partisipan baik komikus, penerbit maupun sponsor dan  waktu lebih panjang.  

• Hasil workshop mungkin dapat dipublikasikan seperti yang dilakukan CCF Jakarta dan LIP Yogya 
• Untuk presentasi komik : mungkin perlu format yang jelas dan audience diperluas tidak sekedar 

teman komunitas komik 

 
Untuk memberi komentar & kritik lainnya, silahkan isi 
survei kuesioner kami: 
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGs0NGZkR0pwMnNHQ3AtUGRpN0xtaUE6MA  
 

atau hubungi langsung c2o.library@yahoo.com (mohon untuk mengisi Subject 
dengan “Cergamboree”).  
 
 

 
Terima kasih! 

 


