


Pameran - Forum – Workshop – Diskusi – Pemutaran Film

Festival Komik

18 - 20 Februari 2010
CCCL Surabaya, Jl. Darmokali 10 Surabaya 60265

Pembukaan & Diskusi : Kamis, 18 Februari 2010

Bersama : 
Ruang 109 - Bunuh Diri - Neo Paradigm - Wind Rider - Daniel I.W. (Surabaya) 
Akademi Samali (Jakarta) - Seven Art Land (Jakarta) - Azisa Noor (Bandung)

Mulyakarya (Jogjakarta) - Buletin Komik (Malang) - Nasi Putih (Jember)

Mengundang : Clément Baloup (La Boîte à Bulles - Prancis)

Komik bagi Prancis merupakan bagian dari seni yang patut diperhitungkan. Selain 
berbagai festival yang diadakan di sejumlah kota di sana, terdapat Festival Angoulême, 
sebuah festival komik berskala internasional yang digelar tiap tahun. Untuk menularkan 
semangat festival tersebut kepada publik, para aktor dan pegiat komik di Indonesia, 
Surabaya khususnya, CCCL memasukkan “Cergamboree” sebagai agenda tahunan, 
dengan menggandeng peserta studio dan seniman komik dari Surabaya dan berbagai 
kota di Indonesia, dengan tamu seniman komik dari Prancis. Kesuksesan cergamboree 
di Surabaya pada tahun 2009, yang dikembangkan dari Comic Show Off! di tahun 2008, 
menunjukkan minat masyarakat Surabaya dan sekitarnya yang semakin meningkat ter-
hadap komik buatan dalam negeri.

Pameran-Forum Komik “Cergamboree” ke-2 yang digelar pada 18 - 20 Februari 
2010 di CCCL kembali bekerjasama dengan dengan perpustakaan C2O dan studio-
studio independen dari Surabaya bersatu membentuk Comic Artists Society of Sura-
baya (CASS) untuk penyelenggaraannya. Pada ajang ini, kami mengundang sejumlah 
seniman komik dan studio dari Surabaya dan berbagai kota, serta peserta tamu asal 
studio La boîte à Bulles Prancis, Clément Baloup, untuk berbagi pengalaman dan ber-
tukar pendapat dengan seniman Indonesia dan publik Surabaya. Ia juga akan membuat 
catatan perjalanannya tentang Indonesia yang nantinya akan diterbitkan, seperti halnya 
Sylvain-Moizie, koleganya yang tahun lalu ikut pada ajang ini di Surabaya.

Salah satu tujuan “Cergamboree” adalah untuk memberi dukungan, agar komik 
buatan lokal/independan yang memiliki ciri khas masing-masing dan tak kalah dengan 
komik dari luar negeri, makin dikenal dan diterima oleh masyarakat negeri sendiri. Se-
lain itu, kami ingin dapat membuka jaringan dan pertukaran wawasan antara Indonesia 
dengan Prancis melalui kehadiran tamu seniman asal Prancis tersebut.

Program “Cergamboree” antara lain: pameran, jumpa artis komik, workshop, pe-
luncuran buku, talkshow, pemutaran film, permainan seputar komik. Semua kegiatan 
festival tidak dipungut biaya.

www.cergamboree.wordpress.com



Pengantar
Di tahun 2008 Surabaya memberi sambutan 

hangat terhadap acara “Comic Show Off!”  pameran 
& forum komik yang diselenggarakan oleh CCCL 
Surabaya dan Wind Rider Studio di CCCL. Ke-
betulan, tahun 2008 juga menyaksikan banyak ac-
ara (yang melibatkan kegiatan) komik di Surabaya. 
Sebut saja beberapa: Surabaya Book Fair (30 April 
– 4 Mei 2008) di Gramedia Expo, Surabaya Toy Fair 
(6-8 Juni 2008) di Mal Galaxi, dan Bangkit Cergam 
yang bergabung dengan EDGE (Juni 2008) di Gra-
media Expo, dan banyak lagi. 

Comic Artists’ Society of Surabaya (CASS) 
dibentuk hanya beberapa hari sebelum Surabaya 
Book Fair (April 2008) dengan harapan dapat me-
wadahi studio, komunitas dan pegiat komik di Sura-
baya, menyediakan informasi mengenainya, mem-
bangun jaringan, dan mempermudah ruang gerak 
dalam acara-acara komik. Meskipun tidak ada susu-
nan kepanitiaan di dalamnya, tanggal 17-31 Oktober 
2008, Perpustakaan C2O didukung CASS, Indepen-
dent Film Surabaya (INFIS) dan sinematografi UNAIR 
menggalang 24 Hours’ Comics Day di Perpustakaan 
C2O, dan mendapat sambutan hangat dari publik 
Surabaya dan sekitarnya. 

Melihat antusiasme tersebut, CCCL menggagas 
acara komik dan mendatangkan komikus Prancis 
tiap tahunnya untuk bertukar wawasan dan mem-
buka jaringan antara Prancis1 dan Indonesia. Maka, 
pada tanggal 27 Februari – 8 Maret 2009 Cergam-
boree pertama kali diadakan bersama 16 peserta 
studio dan seniman komik, yaitu: Alfi Zackhyelle  
(Jakarta), ALIA (Jakarta), Aziza Noor (Bandung), Ba-
jingan Komik (Malang), Beng Rahadian (Jakarta), 
Bunuh Diri (Surabaya), Neo Paradigm (Surabaya), 
Nasi Putih (Jember), Outline Reborn (Surabaya), Tita 
Larasati (Bandung) dan Wind Rider (Surabaya). Cer-
gamboree 2009 juga diramaikan oleh berbagai ko-
munitas mural & seni urban : Grafis Darurart (Solo), 
Karya Anak Bangsa, Syndicate, Virgin is Suck, dan 
Wipe. Mengundang Sylvain Moizie dari La Boîte à 
Bulles, Cergambroee 2009 dilangsungkan di dua 
tempat: pembukaan, pameran, workshop, forum 
dan pemutaran animasi berlangsung di CCCL, se-
mentara penutupan berupa pembuatan mural yang 
diorganisir oleh Studio Bunuh Diri dilangsungkan di 
Perpustakaan C2O. 

Kebetulan lagi, semenjak awal 2009, sekilas 
terlihat ada peningkatan kegairahan dan optimisme 
penerbitan komik di Indonesia. Sebagai contoh, 
judul komik lokal yang telah terbit sejak awal tahun 
2009 mencapai hampir 30 judul (atau bahkan lebih) 
dengan bentuk dan tema yang lebih beragam2. Di 
Surabaya sendiri, menyusul setelah Cergamboree 
2009, beberapa pegiat komik Surabaya mengga-

gas proyek kolektif pembuatan kompilasi komik 
Area 031 yang melibatkan 25 komikus (17 Sura-
baya, dan 8 luar kota)3. Berbagai judul komik 
lama diterbitkan atau dikemas ulang (Sawung 
Kampret oleh Dwi Koendoro). Pegiat dan pelaku 
komik semakin kreatif menggunakan berbagai 
media. Tidak hanya membatasi diri mereka 
pada format komik di atas kerta atau dalam 
buku, mereka makin aktif menggunakan atau 
berkolaborasi dengan media lainnya seperti 
mengangkat cerita film, mengadaptasi novel 
populer (Kambing Jantan, Anak Kos Dodol 
Dikomikin), menggelar pameran (Komik Magne-
tik di Ruang Rupa, The Trails of Midnight Bunny 
di Rumah Seni Yaitu, Komik Rada Lucu di Ser-
rum Gallery, Journey to Wonderland di Cemara 
6), mural, komik dalam handphone (M-komik 
dari Telkomsel), dan lain-lain. 

Komik impor yang diterjemahkan pun meng-
gunakan tema dan bentuk yang makin beragam 
(Epileptik oleh David B., Tiga Bayangan oleh 
Cyril Pedrosa, The Quitter oleh Harvey Pekar, 
Trilogi Kontrak dengan Tuhan oleh Will Eisner) 
dan muncul penerbitan ulang komik-komik 
francophone yang dulu sempat marak di ta-
hun 80an seperti Tintin, Lucky Luke, Agen 212, 
dan sebagainya. Selain kemunculan banyak 
penerbit-penerbit baru, pameran-pameran dan 
acara-acara komik pun terasa makin menjamur. 
Sebagai contoh, di awal tahun 2010 hingga tu-
lisan ini dibuat, ada hampir 10 acara komik (fes-
tival, pameran, peluncuran komik, pembukaan 
biro komik dan lain-lain). 

***
Apa itu komik? Di sini penting kita memisah-

kan wadah (medium) dari muatan/pesan (mes-
sage). Komik adalah media, wadah, alat tempat 
disisipkannya informasi. Scott McCloud mend-
efinisikan komik sebagai “gambar-gambar serta 
lambang-lambang lain yang terjukstaposisi da-
lam turutan tertentu, untuk meyampaikan infor-
masi dan/atau mencapai tanggapan estetis dari 
pembacanya4.” Definisi ini tidak mengatakan 
bahwa komik harus melibatkan teks, atau be-
rafiliasi pada gaya (style) visual tertentu5. “Tidak 
ada aliran, tidak ada jenis pokok bahasan, tidak 
ada gaya prosa atau pun puisi.” Tentu saja, ini 
hanyalah satu dari berbagai berbagai kemung-
kinan konstruksi dalam konsensus sosial yang 
– tidak bisa tidak – akan selalu berubah-ubah. 

Seperti media lainnya, komik dapat mem-
beri hiburan, “mendidik”, menjadi alat bercerita, 
alat imajinasi, merefleksikan sekaligus mem-
bentuk “kenyataan”, alat propaganda. Sep-
erti media lainnya pula, “komik” dan berbagai 
(istilah) turunannya seperti “seni sekuensial”, 
“novel grafis”, “manga”, “bande dessinée” dan 



“cergam” (akronim dari cerita bergambar) adalah 
medan perjuangan berbagai konotasi ideologis, baik 
dalam pembuatan dan pembacaannya6. Perlu kita 
ingat bahwa komik yang sama bisa mendapat mak-
na yang berbeda dalam artikulasi wacana, konteks 
sosial historis, dan kepentingan politik kelompok 
yang berbeda. 

Lantas apa itu “komik Indonesia”?7 Sama seperti 
definisi komik di atas, definisi (atau identitas) “komik 
Indonesia” pun adalah sesuatu proses yang tidak 
pernah berhenti8, bukan sesuatu yang baku dan 
murni. Persoalannya adalah apabila pertanyaan ini 
menjadi debat kusir representasi ideologi dan iden-
titas yang mengacu pada unsur visual saja9, dan 
pelaku ataupun peminatnya tidak diberi kesempatan 
berkembang karena kita terburu menghakimi sebe-
lum menyapanya.

Melalui Cergamboree 2010 kami ingin mem-
perkenalkan sebagian kecil dari keragaman itu. Un-
tuk menyebut beberapa variasi, ada reinterpretasi 
cerita Sita dalam kehidupan sekolah Indonesia. Spi-
derman yang memaksa meminjam iPod Semar. Bu-
letin komik yang memberitakan berita-berita seputar 
komik Indonesia. Komik fantasi anak berwarna. Gar-
udayana yang bercerita tentang petualangan Kinara, 
seorang pencari harta karun yang pada suatu hari 
menemukan telur Garuda di situs kuno Lembah Para 
Batara. Komik cukilan, komik kolase koran. Penah-
anan seorang desainer wabah Soviet yang proses 
pembuatannya berkolaborasi dengan komikus-
komikus Amerika. Ini hanyalah sebagian kecil yang 
tampil di Cergamboree. Dan kami tampilkan pula, 
kompilasi komik tentang Surabaya: kulinernya, pisu-
hannya, musiknya, kemacetannya, lokalisasinya, 
beserta animasi Suro dan Boyo yang gencar misuh-
misuh dan memperkenalkan lontong balap.

Dalam memilih peserta tahun ini, kami membuka 
pendaftaran partisipan untuk umum, yang kemudian 
diseleksi atas berbagai kriteria, seperti adanya pub-
likasi/ 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. Ten-
tunya ada banyak kekurangan dalam proses seleksi 
kami, seperti kurangnya publikasi, waktu, belum lagi 
banyaknya agenda acara komik di bulan Januari & 
Februari 2010 di kota-kota lainnya yang menyebab-
kan keterbatasan peserta yang bisa datang. Dalam 
segala kekurangannya, kami berharap Anda masih 
dapat menikmati dan mendapat banyak hal dari ac-
ara ini. Bagi yang tidak lulus seleksi tahun ini, kami 
berharap tidak berhenti berkarya, karena Cergam-
boree akan hadir setiap tahunnya di Surabaya. Se-
lamat berkenalan.

Kathleen Azali – Perpustakaan C2O
http://c2o-library.co.cc

Terimakasih kepada Pundi dan Anitha atas semua 
masukan dan koreksinya.
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Catatan kaki
1 Untuk menyebut beberapa momen sejarah ko-
mik Prancis, di tahun 1930an industri komik Pran-
cis terimbas banyaknya komik impor Amerika, 
yang kemudian diimbangi komik-komik franco-
phone dari Belgia, Tintin salah satunya.  Kajian-
kajian akademis mengenai komik bermunculan 
dari sekitar tahun 1960an; tidak terlepas dari per-
an F. Lacassin yang, didukung oleh sineas sep-
erti Alain Resnais, mendirikan Club des Bandes 
Dessinées [Klab Komik] dibentuk di tahun 1964, 
berubah menjadi Centre d’étude des littératures 
d’expression graphique [Pusat Kajian Sastra 
Grafis]. Sekilas lihat, tampak ada sinergi yang 
menarik antara komik dan sinema (contoh semi-
nalnya, lihat Lacassin 1971). Ada nouvelle manga 
yang dipelopori oleh Frédéric Boilet. Sementara 
L’Association yang didirikan oleh David B., Mattt 
Konture, Stanislas, Killoffer dan Lewis Trondheim 
mendukung eksperimentasi formal, contohnya 
melalui Oubapo (yang dimodel dari gerakan sas-
tra Oulipo), dan melibatkan komikus-komikus dari 



berbagai negara. Miller (2007) mencatat beberapa 
tendensi dalam sektor penerbitan komik indepen-
den di Prancis: 1) reportase, 2) sejarah kolonial dan 
warisan poskolonial, 3) satir sosial, 4) autobiografi, 
5) biografi, 6) kembali ke fiksi, 7) seri dan pahla-
wan. Saya berharap dapat belajar lebih banyak 
melalui forum ini.
2 Hikmat Darmawan mencatat penerbit-penerbit 
komik lokal yang baru-baru ini marak antara lain: 
Cendana Art Media (Understanding Love, Brastase-
ta, dan Lotif Versi Pasbook), Rumah Penerbit Cleo 
(Sawung Kampret dan Warok Surobongsang karya 
Dwi Koen), Orange Publishing Merdeka (Di Bukit 
Selarong oleh Kostkomik), Penerbit Nalar (Mat 
Jagung: Kabut Manusia dan Benny & Mice: Hape), 
Banana Publishing (Ekspedisi Kapal Borobudur 
Jalur Kayu Manis dan Eendaagsche Exprestreinen), 
Sleepless Selene Studio (Setengah Dua), Cergam 
Centre (Sibuk Fesbuk), de Britz (15 Kesalahan Da-
lam Branding), Curhat Anak Bangsa (Seri Curhat 
Tita, Cerita Si Lala, Antologi 7). Juga penerbit ko-
munitas Komik Indonesia (Andi Wijaya, dkk.) yang 
menerbitkan ulang komik-komik lawas. Dan pener-
bit besar M&C! (grup Gramedia) yang menerbitkan 
lini komik lokal Koloni (lebih lengkapnya, baca Ko-
ran Tempo, 31 Agustus 2009).
3 Komik ini dibuat secara kolektif tanpa menga-
tasnamakan individu, studio atau badan apapun, 
dan dicetak langsung lebih dari 200 eksemplar 
dengan proses produksi, distribusi, dan penda-
naan mandiri. Komik-komik yang dimuat di Area 
031 tidak diseleksi ataupun diedit, dengan syarat 
temanya harus berhubungan dengan Surabaya 
(meskipun ini pun tidak selalu ditaati setiap komi-
kus).  Komik-komik dalam Area 031 menekankan 
ekspresi bebas dalam cerita, citra dan pertanyaan 
mengenai Surabaya. Sebutlah makanan semanggi, 
lontong kupang, lokalisasi Dolly, Irian Barat, pisu-
han, kemacetan, penggusuran PKL, dan lain seba-
gainya.
4 McCloud, Scott. Memahami Komik, terj. Under-
standing Comics. Kepustakaan Populer Gramedia, 
2001 [1993].
5 Di sini dibedakan antara kartun (panel tunggal) 
dengan komik. Ada hubungan yang dekat antara 
komik dan kartun, dan kartun mungkin bisa digo-
longkan sebagai “seni komik” karena mengguna-
kan sebagian perbendaharaan visual komik. 
6 Sebagai contoh, istilah novel grafis (graphic 
novel) dibakukan oleh Will Eisner (meskipun te-
lah digunakan oleh Richard Kyle lebih dari satu 
dekade sebelumnya) untuk mengatasi keminderan 
konotasi komik sebagai hiburan “ringan” dan men-
ingkatkannya ke level seni yang bermutu. Namun 

seperti halnya komik tidak selalu “komik” (dalam 
artian humor atau lucu), novel grafis tidak selalu 
novel, tak jarang malah karya autobiografis, seja-
rah, atau jurnalistik. Sementara di Prancis istilah 
bande dessinée (“strip bergambar”) baru meng-
gantikan ‘illustrés’ sekitar tahun 1950an. Di In-
donesia pernah populer istilah cergam (atau dulu 
tjergam) – meniru cerpen (cerita pendek) yang di-
gunakan lebih dulu – dianggap mempunyai kono-
tasi lebih bagus daripada komik (kata serapan), 
dan istilah ini pernah digunakan sebagai nama 
perhimpunan profesi, IKASTI (Ikatan Seniman 
Tjergamis Indonesia). Lihat Bonneff (2008).
7 Hikmat Darmawan pernah menawarkan bahwa 
masalah identitas sebaiknya dilihat dari dua un-
sur: 1) identitas sang komikus, dan 2) identitas 
negara/bangsa di mana komikus tadi berada 
(saat membuat komik tersebut). Pendeknya, 
menurut Hikmat, komik Indonesia adalah komik 
yang dibuat oleh orang berwarga negara Indone-
sia dan diterbitkan di Indonesia. Tentu saja, defi-
nisi ini pun tidak baku dan terbuka untuk direvisi.
8 Lebih jauh, baca Anderson (1991 [1983]), yang 
memaparkan peran penting media cetak dalam 
pembentukan komunitas (negara-bangsa) ima-
jiner dan perlunya narasi identitas. 
9 Persoalannya adalah ketika jurang pembatas 
malah diperlebar antara “komik-komik besar/ 
seni/ bernilai sastra” dengan komik-komik “pop-
uler”. Salah satu contoh adalah pencampuran 
istilah indie dengan underground. Underground 
merujuk pada karya-karya dengan tema, teknik 
visual, dan penceritaan yang umumnya mene-
kankan ekspresi bebas pembuatnya, tak jarang 
bernuansa SARA, dan (biasanya) kurang gam-
pang dicerna oleh pembaca awam. Namun, 
seperti yang terjadi di film dan musik, tidak ada 
batasan yang jelas antara karya underground dan 
mainstream. (Perubahan) konteks sosial historis, 
wacana, dan kepentingan politik berbeda dapat 
menempatkan karya tersebut sebagai karya lar-
is manis di pasaran. Harganya pun variatif, dari 
gratisan sampai yang melubangi dompet. Se-
mentara istilah indie dari independen, merujuk 
bukan pada gaya atau tema yang diusung, tapi 
pada cara penerbitan, umumnya dalam jumlah 
sedikit dan distribusi kecil.



acara
Selasa, 16 Februari - Jurusan DKV Universitas Ciputra
14.00-16.00 
Roadshow/Workshop bersama Clément Baloup

Rabu, 17 Februari - CCCL
14.00  
Jumpa pers “Cergamboree”

Kamis, 18 Februari - CCCL
14.00-16.00 
Workshop Komik I bersama Clément Baloup
18.30  
Pembukaan (pameran-forum) & diskusi/perkenalan peserta

Jumat, 19 Februari - CCCL
14.00-16.00 
Workhop Komik II bersama Clément Baloup
18.00-20.00 
Pemutaran film-film animasi
Grammar Suroboyo episode 1, 2, 3 dan 3.5 oleh M. Sholikin (Gathotkaca Studio)

Grammar berarti tata bahasa, ide dasar 
dari film ini adalah berangkat dari tata 
bahasa yang dipakai penduduk suatu 
kota yaitu Surabaya. Sebagian pen-
duduk Surabaya memiliki gaya bicara 
yang kasar yang bisa jadi tabu di daer-
ah lain. Film ini mencoba mengubah 
paradigma tersebut dengan teknik pe-
nyapaian yang lucu.

Sabtu, 20 Februari - CCCL
14.00  
Reli Presentasi Komik bersama sejumlah studio/seniman peserta festival
Area 031, Defragment 2, Kumpulan Cergam Kampungan, 101 Peraturan Konyol Dunia, 
Buletin Komik, Kompilasi Komik Anak Ganteng, dan komik-komik lainnya.

17.00  
Penutupan: Forum Komik “Keberagaman Komik di Indonesia dan di Prancis” 
Pembicara: Clement Baloup & Roikan (pegiat dan peneliti komik)

Pameran karya, meet ‘n greet seniman komik, stand-stand peserta : selama festival 
berlangsung



Karya Pameran

Dark 48 
Daniel Indro W. (penciller) (Surabaya)

Garudayana 
Is Yuniarto, Wind Rider (Surabaya)

Buletin Komik (Malang)Kompilasi komik Area 031
25 artis (17 Surabaya, 8 luar kota)



Ora Ubet Ora Ngliwet 
Iwank Yellowteeth, Mulyakarya (Yogya)

Penjaga Pintu Astral 
Neo Paradigm (Surabaya)

Prison Sex 
Nasi Putih (Jember)

Makar Mekar
 Ruang 109 (Surabaya)



Semar Mesem 
Bunuh Diri (Surabaya)

The Quest for Princess Zhafira
Seven Art Land (Jakarta)

Sita 
Aziza Noor (Bandung)

Taxi 
Akademi Samali (Jakarta)



peserta  pameran
Clément Baloup 
W http://electricblogbaloup.over-blog.com 
 

Lahir pada tahun 1978 di Prancis dari seorang ibu asal Prancis dan ayah 
yang berasal dari Vietnam,  Clément menghabiskan masa kecilnya di 
Korsika, Tahiti, Cannes, dan Guyanna. Setelah menyelesaikan studinya 
di jurusan seni aplikasi di kota Marseille,  ia melanjutkan pendidikannya 
di sekolah Kesenian Angoulême (Jurusan Komik) dan membuat karya 
bersama teman-temannya berjudul «  La maison qui pue ». Lulus dari 
sekolah tersebut, ia bekerja beberapa kali untuk perusahaan-perusahaan 

yang berbeda seperti France Télévision dan mempersiapkan secara berurutan proyek-
proyek komik seperti reportase, tentang pengalaman di Hanoi, dan sebuah karya fiksi 
mengenai kekaisaran kolonial Prancis di antara dua perang. Sekembalinya ke Marseille, 
ia bergabung dengan sebuah workshop kreasi « Zarmatelier » dan melanjutkan proyek-
proyek lainnya, baik sebagai penulis skenario ataupun sebagai penulis sekaligus ilustra-
tor. Selain itu, ia juga mengerjakan ilustrasi untuk majalah-majalah dan festival-festival.

Akademi Samali (Jakarta) 
W http://akademisamali.multiply.com E akademisamali@yahoo.com

Akademi Samali adalah komunitas belajar seni visual naratif yang bersifat ter-
buka dan mengutamakan pengembangan diri. Akademi Samali melaksanakan 
kegiatan reguler (kelas komik), diskusi pengembangan naskah (forum script) 
dan belajar mengambar figur (Klab Drawing), disamping menjadi mitra bebera-

pa lembaga kebudayaan, media dalam hal penyediaan data serta pengelolaan acara.

Aziza Noor (Bandung)
W www.scarlet-dragonchild.deviantart.com  E childrenofdragons@gmail.com

Lahir di Bandung pada tahun 1987, Azisa dibesarkan dengan banyak sekali 
buku dan dongeng-dongeng, baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Sewak-
tu dia agak dewasa, dongeng-dongeng itulah yang mendorongnya untuk men-
jadi seorang komikus,  walaupun secara teknis dia seorang arsitek yang sudah 

menyelesaikan studinya di Arsitektur ITB. Berkenalan dengan dunia komik Indonesia 
saat masa kebangkitannya kembali dari mati suri di tahun 1999, sejak saat itu Azisa ikut 
terjun dalam seluk beluk dunia komik Indonesia yang kadang membingungkan, dan 
telah menerbitkan beberapa komik baik secara individu maupun keroyokan. 

Buletin Komik (Malang)
W buletin-komik.co.nr   E knightsham@yahoo.com

Buletin komik adalah majalah komik yang bisa di dapatkan gra-
tis. yang bertujuan untuk mempopulerkan komik di masyarakat 

dari penggemar komik sampek yang tidak tahu terhadap komik. Majalah ini mengupas 



tentang komik Indonesia dan karya-karya yang masih belum di naungi oleh Major La-
bel.

Bunuh Diri (Surabaya)
W www.bunuhdiriurban.multiply.com    E bunuhdiri_revolt@yahoo.com

Berdiri seputaran 2003. Mengusung tema urban art dengan benang merah cer-
gam. Aktif memproduksi komik komik indie dengan format cetak colour atau 
xeroxed,mengikuti pameran pameran seputar dunia komik dan urban,serta 
giat menyebarkan komik sebagai media propaganda yang efektif. Penggagas 
Komunitas Gambar Bunuh Diri (KGBD) dengn beberapa teman teman peng-
giat seni urban lainnya. Karya komik independent terakhir 2009 - Dark May 

yang telah di launching di 2 kota dan sudah menyebar di beberapa kota. Berencana 
membuat comic project dengan beberapa kawan kawan penggiat seni tattoo (radjah).

Daniel Indro W. (Surabaya)
W http://hidrawphilia.deviantart.com/   E nielisme@gmail.com

Lahir tanggal 9 oktober 1981 di Tulungagung. Bekerja sebagai Desainer grafis dan ilus-
trator di salah satu penerbitan di Surabaya dan juga freelancer untuk proyek komik. 
Penciller DARK48, mengenai penahanan seorang desainer wabah Soviet - sebuah virus 
genetic yang direncanakan untuk menyerang Y chromosome dari pria.

Mulyakarya (Yogyakarta)
W http://mulyakarya.com/   E the_mulyakarya@yahoo.co.id

Lahir tanggal 25 Oktober 2007, Mulyakarya berpihak pada karya-karya al-
ternatif dan komik yang dibuat oleh artis yang ada di Yogyakarta. Hal ini 
tentunya tidak lepas dari latar belakang tim penggagas Mulyakarya yang 
terlibat dalam komunitas komik dan grafis. Selama ini, Mulyakarya mem-

buat komik katalog dan website. Tujuannya mempopulerkan, menyebarkan gagasan 
dan menampung karya visual alternatif di Yogyakarta. Alternatif menurut Mulyakarya 
bisa dibagi dua, yaitu menurut sifat dan bentuknya. Sifat meliputi : semangat kebaruan, 
heboh, seksi, tidak stereotype, berkarakter, bersifat lokal, rebel, kritis dan mandiri. Se-
dang bentuknya bisa berupa komik, grafis, toys, disain, graffiti, fotografi, video dll.

Nasi Putih (Jember)
W http://krisnasahwono.blogspot.com   E hunianrumahterumbu@yahoo.com

Lembaga swadaya kecil yang dikelola oleh krisna dan gun. Salah satu keg-
iatan nasiputih adalah membumikan komik di jember dan sekitarnya. men-
genalkan komik dengan cara belajar dan berkarya bersama lewat workshop, 
acara gambar dan musik.



Neo Paradigm (Surabaya)
W http://neoparadigm.multiply.com   E lang_sakti@yahoo.com

Neo Paradigm merupakan studio grafis dan desain yang memusatkan  
pada media komik atau cergam serta media lain yang berhubungan den-
gan komik. Proses produksi studio yang dibentuk pada tanggal 26 Desem-

ber 2006 ini didukung oleh para artis komik yang tinggal di kota pahlawan Surabaya.

Nama Neo Paradigm yang digunakan sebagai brand studio sendiri secara harfiah memi-
liki arti sudut pandang baru, yang jika dijabarkan bahwa Neo Paradigm merupakan cara 
pandang tiap anggotanya untuk menggugah cara pandang baru publik terhadap media 
komik atau cergam di Indonesia. Neo Paradigm percaya bahwa komik atau cergam 
merupakan suatu media penyampaian pesan yang universal dan tanpa batasan, kecuali 
oleh kreatifitas para artis pembuatnya sendiri.

Ruang 109 (Surabaya)
W http://ruang109.blogspot.com/

Sebuah kelompok kerja seni yang bergerak di berbagai media dan lintas disiplin ilmu, 
dimana komik juga merupakan salah satu media yang kita kerjakan.Berdiri di perten-
gahan tahun 2009 disebuah Mall yang sarat kemewahan duniawi. Tujuan awal berdiri 
sebagai wadah individu individu di Jurusan Despro ITS yang ingin berkarya dengan 
gagasan alternatif dan personal. 

Seven Art Land Studio (Jakarta)
W http://sevenartland.com   E info@sevenartland.com

Didirikan di awal tahun 2006, Seven Art Land Studio (SALS) adalah sebuah 
studio komik, ilustrasi dan desain beranggotakan lima orang. Dengan be-
ragam latar belakang dan kecintaan pada komik, SALS bertujuan untuk 
memajukan dan membuat terobosan baru dalam perkomikan lokal mau-

pun internasional. Selain memproduksi dan menerbitkan SPLASH, SALS juga bekerja 
dalam industri media & hiburan, termasuk dalam pembuatan & penyediaan konten un-
tuk M-KOMIK (Telkomsel), pembuatan The Quest for Princess Zhafira, komik full-colour 
terbitan Erlangga for Kids, komik-komik humor diterbitkan oleh Cendana Art Media di 
tahun 2010 dan komik dua seri oleh m&c!. Selain terlibat dalam semua tahap produk-
si dan distribusi, SALS juga melaksanakan kelas komik reguler (Imaqination Maqita 
School), dan bekerja sama dengan berbagai organisasi dan institusi mengadakan work-
shop dan pameran komik.

Wind Rider Studio (Surabaya)
W http://www.windriderstudio.com   E millenneon@yahoo.com

Wind Rider Studio bergerak dalam bidang pembuatan komik (baik 
komik major maupun independen), ilustrasi, animasi dan game serta 
aktif sebagai pembicara workshop ilustrasi/komik . Karya komik 



yang telah diterbitkan antara lain ‘Wind Rider’ (Elexmedia, 2005 - yang memperoleh 3 
Nominasi KOMIKASIA AWARD 2005 untuk kategori: Best Cover, Best Character, Best 
Comic) dan ‘Knights of Apocalypse’ Trilogi vol. 1-3 (self published/independen, 2007-
2009). Selain 4 buku komik untuk pasar major tersebut, juga diterbitkan kumpulan / 
kompilasi karya komik pendek ( 2000-2006 ) dalam format fotokopi dengan title ‘Ko-
mikografi 1 dan 2’.

animaTOR
Mohammad Sholikin (Gathotkaca Studio)
W http://www.gathotkacastudio.com/

Didirikan di tahun 2005, estafet dari RASsis film yang dibentuk di tahun 2004, 
berkarya di dunia film indie animasi 2D, bernafaskan simple animasi. 

Penerbit pendukung
La Boîte à Bulles (Prancis)
W http://www.la-boite-a-bulles.com

Didirikan pada tahun 2003 oleh Vincent Henry, seorang jurnalis 
spesialis cerita bergambar, La Boîte à Bulles merupakan studio 
produksi yang memacu munculnya komikus muda berbakat dan 

kebanyakan terbitan mereka merupakan karya-karya perdana. Studio ini tampak se-
cara progresif menemukan tempatnya dalam dunia penerbitan komik Prancis yang kian 
menjamur, dengan karya hitam-putih maupun berwarna, umumnya dalam format kecil, 
lebih intim, dalam gerakan yang biasa disebut dengan istilah komik independen. 

Cendana Art Media (Jakarta)
W http://www.facebook.com/pages/Jakarta/CENDANA-ART-MEDIA/90512387860
E cendanabooks@yahoo.com

Cendana Art Media didirikan tahun 2008. Terdorong untuk ikut meramai-
kan dunia komik Indonesia yang telah lama tidak terdengar gaungnya, 
dengan menerbitkan komik-komik asli Indonesia. Diharapkan bisa mem-

bangkitkan semangat komikus-komikus Indonesia untuk lebih giat lagi dalam berkarya, 
sehingga akan bermunculan talenta-talenta baru dalam dunia komik Indonesia. Untuk 
jangka panjangnya, diharapkan komik Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah di 
negerinya sendiri.



Tahun Keterangan

1931 Kho Wang Gie (alias Sopoiku) memulai komik strip Put On di surat kabar 
Sin Po, hingga koran Sin Po ditutup tahun 1960

1939 1 Februari: Komik strip Mentjari Puteri Hidjau (Nasroen AS) terbit di surat 
kabar mingguan Ratu Timur, Solo

1953 Sri Asih (RA Kosasih) terbit dalam format buku komik. Berlanjut dengan se-
rial Mahabharata dan Ramayana tahun 1954)

1958 Taguan Hardjo membuat Mentjari Musang Berjanggut di harian Waspada, 
Medan. Batas Firdaus terbit 1962. Bersama Zam Nuldyn dan beberapa ko-
mikus kota Medan, mereka mempelopori kelompok Komik Medan dengan 
format buku, panel strip-horizontal

1965  Jan Mintaraga, Zaldy Armendaris dan Simon Iskandar memulai genre ko-
mik roman

1966 S. Ardisoma membuat komik Wayang Purwa

1967 Masterpiece Ganes Th, Si Buta Dari Gua Hantu pertama terbit

1967 Sebuah Tebusan Dosa, karya Teguh Santosa terbit, yang merupakan cikal 
bakal kepiawaiannya dalam genre roman sejarah

1968 Berdirinya IKASTI (Ikatan Seniman Tjergamis Indonesia), sebuah perkum-
pulan profesi komikus (yang ketika itu populer disebut sebagai tjergamis). 
Memperjuangkan kepentingan para komikus dalam menghadapi serangan 
terhadap komik yang dinilai porno dan mengancam kehadiran komik pada 
umumnya.

Jaka Sembung, karya Djair Warni lahir.

Hans Jaladara membuat Panji Tengkorak. Kelak Panji Tengkorak dilukis 
ulang oleh Hans Jaladara sebanyak dua kali (1984 dan 1996)

Oerip membuat komik Arjuna Sasrabahu

POLRI, Seksi Bina Budaya, mulai melakukan pemeriksaan dan pengesahan 
terbit atas semua komik. Setiap komik diberi cap stempel tanda pengesa-
han

Sie Djin Koei, karya Siauw Tik Kwie, terbit di Star Weekly untuk menahan 
serbuan komik Amerika

Perjalanan Panjang
Komik Indonesia



Tahun Keterangan

1969 8 Septermber Majalah Eres, yang dimotori Ganes Th, Sim, Zaldy, dll, terbit 
dan berakhir setelah 16 nomor (April 1971)

Gelombang komik superhero lahir. Hasmi membuat Maza Sang Penakluk 
dan Gundala Putera Petir, Wid NS membuat Godam, Kus Bram membuat 
Labah-Labah Merah

Mahakarya Teguh Santosa, Sandhora, terbit dan disusul dengan dua judul 
sekuelnya Mat Romeo (1971) dan Mencari Mayat Mat Pelor (1973). Per-
tama kalinya istilah Novel Bergambar diperkenalkan Teguh Santosa

1973 Mansjur Daman memulai serial Mandala/ Golok Setan

1977 4 Januari: Majalah HAI pertama kali terbit dan kerap menerbitkan komik-
komik nasional dari Teguh Santosa, Ganes Th, Hasmi, Djoni Andrean, Jan 
Mintaraga, Wid NS, dan lainnya

Juni: Artikel Goenawan Moehammad terbit di majalah Prisma #6 berjudul 
Dari Dunia Superhero: Sebuah Laporan

1979 14 Oktober: Dwi Koen memulai komik strip Panji Koming di surat kabar 
Kompas setiap hari Minggu, dan tetap rutin terbit hingga hari ini

1983 4 Mei Kho Wang Gie (alias Sopoiku) meninggal dunia

1987 Misurind, yang sebelumnya dikenal dengan komik-komik asing terjemahan, 
memulai penerbitan komik Indonesia full colour. Didukung oleh Teguh San-
tosa, Wid NS, Hasmi, dan Jan Mintaraga

1988 11 Maret: Zamal Abidin Mohammad, alias Zam Nuldyn, meninggal dunia

1993 Oktober: Carok, karya studio Qomic Nusantara (QN) terbit. Sejak itu ban-
yak studio komik lahir diberbagai kota seperti Bandung, Yogya, Malang, 
Surabaya, Jakarta, dll

Sayembara Komik Nasional diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan atas prakarsa Dirjen Kebudayaan Ibu Edi Sedyawati, dan 
berlangsung hingga 1997. Komik-komik pemenang diterbitkan oleh Balai 
Pustaka

1995 10 Desember Ganes Th meninggal dunia

Para komikus Yogyakarta mendirikan Apotik Komik

1997 Pekan Komik Nasional (PKN) diselenggarakan di Fakultas Sastra, Univer-
sitas Indonesia, Jakarta. Berdiri komunitas Masyarakat Komik Indonesia 
(MKI) 15 Maret 1997

1998 6 Februari Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) menerbitkan buku Ko-
mik Indonesia, karya Marcel Bonneff, yang sebenarnya merupakan hasil 
disertasi doktoral Bonneff di tahun 1972. Telah dicetak 3 kali: 1998, 2001, 
2008.



Tahun Keterangan

1998 6-12 Februari Pekan Komik dan Animasi (PKAN) pertama di Gedung Pa-
meran Seni Rupa Depdikbud, Jakarta. 12 Februari dicetuskan sebagai Hari 
Komik dan Animasi Nasional

1999 14 Desember Jan Mintaraga meninggal dunia

Mulai marak komik pesan masyarakat yang umumnya disponsori Pemerin-
tah atau LSM

2000 19 September Zaldy meninggal dunia

25 Oktober Teguh Santosa meninggal dunia

Lahirnya Daging Tumbuh, sebuah galeri kertas yang banyak menerima dan 
akhirnya menerbitkan banyak kiriman komik indie

2001 18 November Wisnoe Lee merintis komik-online dengan serial Gibug dan 
Oncom

6 November Sim meninggal dunia

2002 25 September Taguan Hardjo meninggal dunia

Menakar Panji Koming: Tafsiran Komik Karya Dwi Koendoro Pada Masa 
Reformasi Tahun 1998, sebuah disertasi pasca sarjana karya Muhammad 
Nashir Setiawan tahun 1998, diterbitkan dalam format buku.

Beng Rahadian dengan karyanya Selamat Pagi Urbaz, menjuarai Lomba 
Menkomikkan Jogja, sebuah bagian dari acara Sekoin (SeYogyanya Komik 
Indonesia)

2003 26 Desember Wid NS meninggal dunia.

2004 Juni KomikIndonesia.com, sebuah situs pusat informasi komik Indonesia, 
lahir diprakarsai Iwan Gunawan, Surjorimba Suroto, Andy Wijaya dan 
Syamsuddin. Milis Komik Indonesia lahir 26 Oktober 2004

2005 30 Juli Seno Gumira Ajidarma menyelesaikan disertasi doktor dibidang Ilmu 
Pengetahuan Budaya dengan judul Tiga Panji Tengkorak: Kebudayaan 
Dalam Perbincangan

Mei Akademi Samali lahir, sebuah organisasi yang mengedepankan sarana 
pendidikan terbuka seni gambar dan komik

2006 7 Oktober Indonesia untuk pertama kalinya ikut serta dalam ajang interna-
sional, 24 Hours Comic Day. Langsung serentak diseluruh dunia, dimana 
Indonesia diadakan di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Dua karya komikus 
Indonesia terpilih untuk dibukukan dalam kompilasi komik 24HCD Highlights 
2006, yaitu Dwinita Larasati (Transition) dan Alam Muammar (Ciuman 
Pangeran Bukan Untuk Permaisuri)

Benny dan Mice, yang awalnya dikenal melalui Lagak Jakarta, mengisi 
komik strip mingguan di harian Kompas dan menjadi best seller.



Tahun Keterangan

2 0 0 6 -
2009

San Diego Comic-con, sebuah perhelatan komik terbesar di Amerika Ser-
ikat, menjadi tuan rumah saat peluncuran komik Return to Labyrinth, yang 
diilustrasikan Chris Lie. Kelak Return to Labyrinth nomor perdana men-
duduki peringkat pertama penjualan komik manga di Amerika Serikat.

2007 16 Agustus Pameran Komik Indonesia Satu Dekade (KONDE), dan Ko-
sasih Award untuk 10 kategori penghargaan.

Sami Basri menjadi comic artist serial Witchblade (Top Cow) di Amerika 
Serikat

2008 4 Februari Telkomsel meluncurkan M-Komik, sebuah terbosan teknologi 
dalam membaca komik di ponsel. Kerjasama antara Telkomsel, inTouch, 
KomikIndonesia.com, Akademi Samali, dan majalah Splash

Admiranto Wijaya, menjadi comic artist novel grafis Hercules: The Thra-
cian Wars(Radical Comics) di Amerika Serikat, dan tampil di San Diego 
Comic Convention.

2009 Marak penerbitan komik-komik lokal baru dengan tema, bentuk dan media 
yang lebih beragam (lebih dari 30 judul dalam setahun). 
Contoh:  Mat Jagung (Radhar Panca Dahana & Dyan Bijac), 15 Kesalahan 
Dalam Branding (Herman Kwok), The Quest for Princess Zhafira (Seven 
Art Land), Merdeka di Bukit Selarong (kostkomik), Garudayana (Is Yuniar-
to). 
Muncul adaptasi komik dari buku laris seperti Kambing Jantan dan Anak 
Kos Dodol Dikomikin. 
Banyak terbit komik yang menggambarkan fenomena situs jejaring Face-
book.  

Cergamboree pertama kali diadakan di CCCL Surabaya, bekerja sama den-
gan Perpustakaan C2O dan La Boîte à Bulles. 

Terbit Antologi Tujuh, kompilasi komik dari 7 halaman dari 7 komikus, dip-
rakarsai oleh Tita Larasati dan Curhat Anak Bangsa.

m&c! (grup Gramedia) mengeluarkan lini komik lokal Koloni
 
Disusun oleh komikindonesia.com, dengan tambahan 2009 dari panitia Cergamboree, 
dari berbagai sumber. Terima kasih pada Is Yuniarto atas sarannya dan Cecilia Sasa-
susento / cosmic afro atas sumbernya.





Mengawali tahun 2010 ini, C
2
O me-

mulai kegiatan klab baca tiap Minggu 
sore (meskipun pada prakteknya san-
gat sporadis...). Pilihan buku dijatuh-
kan pada Max Havelaar: atau Lelang 
Kopi Maskapai Dagang Belanda, 
karya Eduard Douwes Dekker. Suatu 
karya semi-autobiografik mengenai 
pengalaman dan kemarahan Multatuli 
sebagai asisten residen Lebak, Max 
Havelaar dikatakan sebagai “karya 
sastra bernilai yang banyak diperbin-
cangkan oleh para kritisi dunia kes-
usastraan” dan “dibaca oleh banyak 
penduduk dunia yang tersebar di ber-
bagai negeri.”

Hasil diskusi kami akan divisualisasi-
kan dalam bentuk komik, yang kami 
harap dapat diterbitkan. Komik ini, 
selain menceritakan Max Havelaar, 
juga akan memvisualkan proses 
pengumpulan data dan pembuatan 
komik tersebut, mengintegrasikan 
bentuk dokument lainnya seperti po-
tongan koran, pamflet, dll. Seperti 
halnya Max Havelaar adalah novel 
mengenai pembuatan novel dan 
cerita-cerita di dalammnya, komik 
ini juga akan menceritakan proses 
pembacaan ulang, kesan-kesan dan 
informasi lainnya untuk memper-
kayanya.

Klab Baca 
Diskusi dan baca santai di Perpustakaan C2O. Nantikan updatenya di situs kami, http://c2o-library.co.cc



Draft pengantar komik, Membaca (Lagi) Max Havelaar (in progress) 



Acara komik diagendakan sebagai festival tahunan oleh CCCL Surabaya sejak 2008, 
untuk menjadi ajang perjumpaan dan unjuk kekuatan komik buatan Indonesia dan 
Prancis di Surabaya. Cergamboree mengundang sederet artis dan studio komik asal 
Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia, serta seorang seniman komik dari Prancis. 

Informasi lebih lanjut (dokumentasi, informasi cergamboree berikutnya, dll.), kunjungi:
http://cergamboree.wordpress.com

CCCL Surabaya
Jl. Darmokali 10
Surabaya 60265 Indonesia
Phone: +62 31 5678 639
Email: budaya@ccclsurabaya.com
Website: www.ccclsurabaya.com

Katalog disusun oleh
Perpustakaan C2O / C2O Library
Jl. Dr. Cipto 20
Surabaya 60264 Indonesia
Phone: +62 858 5472 5932
Email: c2o.library@yahoo.com
Website: http://c2o-library.co.cc

Katalog versi PDF bisa Anda dapatkan di situs cergamboree.
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SENIN, RABU - JUMAT
10.00 - 19.00

SABTU - MINGGU
11.00 - 20.00

SELASA TUTUP

Perpustakaan kecil yang menyediakan berbagai referensi buku fiksi & non-fiksi dan audio-visual pilihan. 
Saat ini koleksi kami mencakup lebihd ari 4.000 buku, majalah, jurnal dalam bahasa Inggris dan Indone-
sia dengan tema utama sastra, sejarah, ilmu sosial, seni disain dan film. Kami mengoleksi beragam novel 
grafis dan lebih dari 900 film klasik dan langka dalam sejarah sinema.

C
2
O aktif menggalang acara dan kegiatan berkala (seperti peluncuran buku, diskusi, pemutaran film, 

workshop dll., tak jarang berkolaborasi dengan beragam komunitas, institusi dan organisasi lainnya. Se-
lain menyewakan, kami juga menjual dan menerima pemesanan buku impor/langka.

Kunjungi situs 
kami untuk:
berita
katalog
artikel
resens
acara & program
membership
toko online

http://c2o-library.co.cc




