
How to Start Your Business

Tim Pengampu 
Mata Kuliah Creative Entrepreneurship



Tantangan dari MEA















Singgih Susilo Kartono (temanggung) & 
Radio Kayu Magno yg mendunia//

sengon kayu seharga Rp 10 ribu, disulap 
bernilai ratusan dollar Amerika











Institut Teknologi Bandung, Bandung
Institut Seni Indonesia, DI Yogyakarta
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Universitas Negeri Semarang, Semarang
Universitas Negeri Makassar, Makassar

PTN dengan kampus DKV terfavorit

Sumber: http://www.youthmanual.com/post/dunia-kuliah/jurusan-dan-perkuliahan/perguruan-tinggi-dengan-jurusan-
dkv-terfavorit-di-indonesia



PTS dengan kampus DKV terfavorit

Sumber: http://www.youthmanual.com/post/dunia-kuliah/jurusan-dan-perkuliahan/perguruan-tinggi-dengan-jurusan-
dkv-terfavorit-di-indonesia

Universitas Trisakti, Jakarta
Telkom University, Bandung

Institut Kesenian Jakarta, Jakarta
Institut Teknologi Nasional
Unikom Bandung, Bandung
STIKOM Surabaya, Surabaya

Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung
Universitas Bina Nusantara, Jakarta
Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Universitas Surabaya, Surabaya



DKV terfavorit (swasta maupun negeri)

Sumber: http://www.youthmanual.com/post/dunia-kuliah/jurusan-dan-perkuliahan/perguruan-tinggi-dengan-jurusan-
dkv-terfavorit-di-indonesia

Jabodetabek: Institut Kesenian Jakarta
Bandung: Telkom University

DI Yogya: Institut Kesenian Jakarta
Semarang: Universitas Dian Nuswantoro

Surabaya: STMI dan Teknik Komputer Surabaya
Medan: Institut Kesenian Jakarta

Makassar: Telkom University











Usaha & 
doa

Passion/
keahlian

Mindset/
Pola pikir

Start Your Own Business

Perluas
jaringan



Studi kasus: Membuat studio komik

• Mengumpulkan partnert yang 
ber-passion/ chemistry yang 
sama dan mau bersusah payah 
tidak dibayar

• Mengumpulkan “senjata” (Studio 
kecil-kecilan, pensil mekanik, 
penghapus, meja trace, drawing 
pen, spidol, penggaris, penjepit, 
scanner, PC dll).

• Portfolio komik sebanyak-
banyaknya

• Mental yg bagus dan kuat untuk 
di kritik/ direvisi klien dan editor



Aktif di milis atau forum2 komik, 
membuat website, page di fb

Paham target dan selera pasar

Untuk memacu untuk berkarya, buat 
rencana dan target, buat manajemen 
yang bagus

Menguasai bahasa Inggris (untuk job 
luar)

Jam kerja: Tidak pasti, project mulai 
dari  berlangsungnya kontrak sampai 
mendapat fee memakan waktu 1-3 
bulan. 

Untuk menjaga kualitas, pilih editor 
yang paham quality control/kejam dan 
berselera bagus



Team dalam Studio Komik

• Storyteller
• Penciller: Menggambar karakter dengan konsistensi gambar
• Background specialist: Membuat background komik dengan Perspektif yg 

bagus, dapat menggambar bangunan dengan berbagai variasi angle
• Inker: Penintaan komik
• Coloring: Mewarnai komik



Menembus penerbit!

• Dua syarat utama: bagus 
secara redaksional dan 
berpotensi diterima pasar.

• Komik full color lazimnya 
sekitar 48 halaman. komik BW 
lazimnya 180 halaman. 

• Tips: komikus jangan langsung 
mengerjakan sejumlah 
halaman tersebut. Akan sangat 
merepotkan kalau ada revisi. 
Lebih baik mengajukan contoh 
gambar sehingga saat 
pengerjaan sudah tidak banyak 
revisi



Naskah komik lokal diantar langsung via surat/ email Koloni/MnC/ percetakan-
percetakan indie 

Untuk komik anak dan pengetahuan/ilustrasi, semua percetakan besar kecil 
pasti menawarkan

Untuk komik luar dapat mencoba di DigitalWebbing.com atau Deviantart.com, 
10 lembar komik dihargai sebesar 100 dollar



Menerbitkan sendiri

• Komik indie terkenal: daging tumbuh

• Prinsip indie: menginginkan kebebasan 
dalam berkomik tanpa kompromi dengan 
editor penerbitan besar, (revisi karakter/ 
panel/ perubahan ide yang cenderung 
mengubah esensi cerita). 

• Perubahan seperti itu biasanya dilakukan 
editor untuk kepentingan pasar, juga visi dan 
misi penerbitan mereka.



Komik Online!

• Ketika permintaan komik terus 
mengalir. Konsumen pun tak perlu 
repot karena beberapa perusahaan 
menjual komik secara online.

• Penjualan secara online itu karena 
pelaku bisnis ini juga mengincar 
pemakai internet yang jumlahnya 
semakin banyak.



• Ngomik.com, Makko.co, dan Jokersyndicate.com, 
merupakan media untuk mempublikasikan komik, 
artwork, dan cerita secara digital 

• Sunny Gho dari Makko.co menjual lewat dunia maya 
untuk memangkas biaya cetak dan promosi. 

• Publikasi dan pemasarannya hanya cukup dengan 
mengunduh melalui ngomik.com (Wisnu Manupraba, 
CEO ngomik.com)



Komik gratis dan premium (berbayar)



komik premium

• Tim editor ngomik.com akan melakukan kurasi  untuk menentukan 
apakah komik tersebut layak berstatus premium/ tidak.

• Pembaca membeli pulsa ngomik.com. Dengan mentransfer uangnya 
di account ngomik.com, Ngomik.com akan memotong isi rekening 
sesuai dengan lama membaca komik.

• Harga komik premium Rp 500s/d Rp 10.000. Komikus mendapatkan 
bagi hasil sebesar 60%. Harga jual komik tergantung pengarangnya.
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