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ABSTRAK 
 

Perancangan ini dilakukan untuk pengembangan penerbit komik “Palapa komik Publisher” 
sebagai penerbit yang bertujuan dengan sajian komik yang berkualitas. 

Dalam tulisan ini akan membahas perancangan komik yang menjadi media  promosi Palapa 
Komik yang dilakukan secara online dan offline. Sistem penerbitan yang dilaksanakan bertujuan untuk 
membangun awareness serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap komik Indonesia 
terlebih terbitan Palapa Komik yang menyajikannya secara konsisten di sosial media. 

Palapa komik telah menyajikan 1 buah judul komik yang nantinya akan menjadi pintu bagi 
komik-komik lainnya untuk terbit dengan sistem penerbitan yang dapat dinikmati baik oleh komikus, 
penerbit, dan pembaca. 
Kata kunci: Awareness, Konsisten, dan Palapa Komik. 

This design is made to create a development on ‘Palapa Komik’ as a new online comic 
publisher that only published good quality comics in Indonesia. 

This writing is going to discuss on comic design as promotion media for Palapa Komik that will 
be implemented online and offline. The publishing system is made to gain awareness and trust in 
Indonesian comic. Palapa Komik, which will consistanly, publishing comic in the social media. 

Palapa Komik already have 1 title that will create another branchs of titles, which will be 
implemented with the same publishing system that can be enjoyed by the community. 
Keywords: Awareness, Consitent, dan Palapa Komik. 
 
LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH1 

Industri komik di Indonesia bermula pada tahun 30’an yang muncul di berbagai media Belanda. 
Dalam rentang tahun 1930-1960 komik strip Indonesia  karangan Kho Wang Gie dengan judul Put On  
terbit di dalam harian Sin Po menjadi kegemaran masyarakat   

Industri komik mulai didatangi oleh komik asing pada taun 40-50’an yang hadir sebagai suplemen 
surat kabar dengan judul asing seperti Tarzan, Rip Kirby, Superman, dan Johnny Hazard. 

 Pertumbuhan Industri komik Indonesia berada di puncak pada tahun 60-70’an dengan hadirnya 
tokoh seperti Godam, Gundala, Si Buta dari Goa Hantu, dan komik lainnya dengan tema perjuangan 
nasionalisme.  Dalam buku Histeria! Komikita2 yang terbit pada tahun 2006, pada awal tahun 80-an 
industri komik Indonesia mulai dikuasai oleh komik terjemahan Jepang seperti Doraemon, Kariage Kun, 
Candy-Candy yang didukung dengan hadirnya film animasinya di salah satu TV swasta pada saat itu.  

Menurut Nirwan Ahmad Arsuka3 seorang pengamat budaya, kelemahan industri komik lokal 
Indonesia ada 2 yaitu  dari lingkup eksternal dan internal. Secara eskternal, lingkungan dan sistem yang 
mendukung perkembangan profesi komikus itu sendiri belum siap. Karena profesi sebagai komikus di 
Indonesia belum bisa menjanjikan hidup layak dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Dari sisi 

                                                 
 
2 Ditulis oleh Ahmad,Hafiz,Alvanov, Zpalanzani, Beny Maulana. 
3Nirwan Ahmad, Seorang pengamat budaya. 
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internal, persoalan berasal dari kesiapan dari komikus lokal dalam berkarya secara teratur dan juga 
kemampuan yang lemah dalam membangun cerita yang sesuai menurut tipe dari pembacanya. 

Sistem demi sistem sudah dilakukan dan dikembangkan untuk membangkitkan industri komik lokal, 
dari membentuk sebuah publisher cetak khusus komikus lokal bernama KOLONI, situs online gratis yang 
menaungi komikus komik lokal bernama MAKKO yang di pelopori oleh Sunny gho dari Stellar Lab, 
sampai sekarang yang terbaru dibawah nama Re:ON KOMIK  yang di pelopori oleh Andik Prayogo, dan 
Chris Lie dari Caravan Studio. 

Komik Indonesia saat ini sedang mengalami masa penanjakan kembali menuju sistainable market. 
Beberapa komikus muda yang bermunculan mulai meramaikan industri perkomikan, meskipun sebagian 
besar masih belum sampai tahap publishing dan bermain aman di media sosial kata Sweta Kartika4. 

Palapa Komik adalah penerbit komik lokal yang bergerak dalam penerbitan komik melalui media 
sosial seperti Facebook, Ngomik.com, dan juga melalui edisi cetak di Indonesia. 

Sebagai sebuah penerbit yang bergerak dalam penerbitan online saat ini Palapa komik telah 
berhasil menerbitkan satu judul komik online yang terbit di Facebook selama  10 bulan dengan judul 
‘ELANG HITAM’ yang bercerita tentang perjuangan seorang pejuang muda untuk melawan para 
penjahat sekaligus mencari jati dirinya dalam setiap petualangannya. 

Media promosi melalu komik akan dilakukan dengan menjadikan komik ‘ELANG HITAM’ sebagai 
media utama dalam membangun awareness terhadap Palapa Komik yang memiliki sistem penerbitan 
unik yang digunakan pada komik ini dapat memberikan keuntungan bagi komikus, pembaca dan 
penerbit komik lokal Indonesia kedepannya.   

 

HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 

2.1 Tinjauan Perusahaan 
Palapa Komik merupakan perusahaan penerbitan komik online yang baru saja terbentuk yang 

memiliki sistem penerbitan baru dalam penerbitan komik di Indonesia secara online dan telah memiliki 1 
buah judul komik yaitu ‘ELANG HITAM’ yang telah terbit dengan menggunakan sistem penerbitan 
Palapa Komik. 

Sekarang Palapa Komik sedang menyiapkan juga berberapa judul komik yang nantinya juga akan 
terbit dengan sistem penerbitan secara online. 

Ciri khas dari komik terbitan Palapa Komik ialah gaya gambar yang menggunakan gaya manga 
jepang bertipe ‘SHONEN’ yang berarti gaya gambar untuk remaja pria dengan karakteristik banyaknya 
penggunaan garis dalam setiap adegannya. 

Setiap penerbitannya komik yang telah populer dan komikus yang telah mampu rutin mengerjakan 
komiknya akan terbit berkala  sebanyak 3 kali seminggu dengan jumlah halaman yang terbit 5 halaman  
perminggunya. Yang akan selesai dalam waktu 1 bulan per chapter-nya dengan total 20 halaman. 

Gaya bahasa yang simple dan cerita yang pendek (maksimal konflik selesai dalam 3 chapter ) telah 
menjadi ciri khas dari terbitan Palapa Komik . 

Product : 
Elang Hitam adalah komik pertama yang diterbitkan oleh Palapa Komik secara online. Elang Hitam 
sudah terbit selama 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2013. Konsep penerbitan dari Elang 
Hitam sendiri secara online berdasarkan Palapa Komik. 

                                                 
4 Komikus webcomic Grey& Jingga, Wanara, dan NusantaraRanger 
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Sejauh ini Elang Hitam telah memiliki 618 penggemar di Facebook yang akan terus bertumbuh 
seiring halaman-halaman yang ditampilkan setiap waktunya. 

       Price: 
Secara keseluruhan para pembaca komik dari Palapa Komik dapat membaca komik ini secara 
gratis, karena biaya produksi akan dibiayai dari spot iklan yang hadir setiap minggunya.  Untuk 
range harga perhalamannya sekitar Rp. 50.000,- . Selain itu juga komik yang telah terbit secara 
online akan dicetak terbatas sebagai produk eksklusif untuk pembaca yang telah menjadi extreme 
user dengan harga Rp. 35.000,-. 

       Promotion: 
Selama 10 bulan ‘ELANG HITAM’ terbit Palapa komik hanya melakukan promosi melalui Facebook 
dengan menggunakan label di setiap halaman yang tampil, serta dengan menggunakan berberapa 
kuis interaktif berhadiah kepada para pembaca aktif. 

       Placement: 
Palapa Komik merupakan penerbit komik yang menghadirkan komiknya dalam format digital melalui 
media online yaitu, Facebook dan Ngomik.com 

www.facebook.com/elanghitamkomik/ 

www.ngomik.com/comic/12242-balada-murka-jarwo-bag-1 

2.2 Tinjauan Eksternal 
2.2.1 General Customer Behavior 

Sekarang teknologi berkembang pesat di dunia juga Indonesia.  6 dari 10 anak muda  di Indonesia 
lebih banyak mengakses internet dari pada TV dan waktu yang digunakan untuk berselancar di dunia 
maya tersebut sekitar 3-5 jam perhari.  

Indonesia juga terkenal dengan pengguna Facebook terbesar ke-4 di dunia . Berdasarkan survey 
yang dilakukan oleh Hermawan Kertajaya5, 9 dari 10 pengguna Internet memiliki Facebook.  

Sampai saat ini Elang Hitam telah memiliki 617 likes pada pagenya dengan demography pembaca 
sebagai berikut  

                                                 
5 Kertajaya, Hermawan, 2010,Anxities! Desires 

http://www.facebook.com/elanghitamkomik/
http://www.ngomik.com/comic/12242-balada-murka-jarwo-bag-1
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Sebagian  besar pembaca Elang Hitam telah mengenal baik karakter Elang Hitam maupun 

musuhnya serta karakter yang lainnya.  

Mereka juga memahami bahwa Palapa Komik hadir secara ekslusif di Facebook dan Ngomik.com 
secara gratis dengan sistem online. Hal ini berdasarkan wawancara terhadap beberapa pembaca setia 
Elang Hitam. 

Menurut Evan Raditya Pratomo6, Elang Hitam meiliki desain kostum untuk hero yang unik dan 
berbeda dari kostum superhero pada umumnya serta cerita yang diangkat juga ringan sehingga nyaman 
untuk dibaca.  

2.3 S.W.O.T Perusahaan 
Berdasarkan poin 2.1 dan 2.2 dapat disimpulkan bahwa S.W.O.T7 Palapa Komik sebagai berikut: 

x Strength :  
Palapa Komik adalah keunikan dari sistem penerbitannya  yang menggunakan Facebook 
dan Ngomik.com sebagai media penerbitannya, serta struktur cerita yang mudah dimengerti 
oleh para pembaca. 

x Weakness : 
 Kurang dikenalnya Palapa Komik sebagai penerbit online di kalangan pembaca maupun 
praktisi komik di Indonesia. 

x Oportunity :  
Peluang sistem penerbitan ini kedepannya sangatlah besar, dimana mayoritas pemuda dan 
pemudi di Indonesia sudah melek teknologi dan memiliki akun Facebook,  lagipula masih 
sedikit penerbit yang menggeluti penerbitan dengan konsep seperti ini. 

 

x Threat :  
Munculnya penerbit serupa dengan modal dan koneksi lebih besar dari Palapa Komik. 

2.4 Hasil penelitian 
Hasil wawancara saya terhadap 7 orang koresponden mengatakan bahwa komik Indonesia 

sekarang ini sedang berkembang menuju arah yang bagus dilatari dengan perkembangan media online 
terutama Facebook. Sweta Kartika8 mengatakan bahwa salah satu harapannya kepada komikus online 
yaitu tidak hanya menampilkan produk komik saja, tetapi juga menyajikan proses pembuatan komik 
untuk membangun awareness pembaca.  

                                                 
6 Evan Raditya Pratomo, Pendiri dari Papercaptain Studio 

7 7 Auflage, The SWOT Analysis, GRIN Verlag, Jerman, 2008, 2 
 
8 Sweta Kartika, Komikus Grey & Jingga  
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Menurut Chris Anderson9 dalam konsep freenomics, bahwa masa depan ada pada harga nol, alias 
gratis. dan Panji Pragiwaksono10 Harga gratis akan menjadi alat untuk meningkatkan awareness 
masyarakat terhadap produk, seperti juga yang telah dilakukan musisi Amerika yang menyajikan 
bocoran single-nya 1-2 minggu sebelum album resminya keluar.  

Jadi penggunaan media online Facebook menjadi platform utama dalam menyajikan komik kepada 
para pembaca secara langsung.  

2.5 Teori Perancangan 
Media desain yang digunakan untuk mempromosikan sistem penerbitan Palapa Komik adalah komik  

Sebagai penerbit komik yang bergerak dalam penerbitan online tentu saja komik harus menjadi 
bagian dari promosi itu sendiri  dan menurut Sweta Kartika dari Wanara Studio dan komikus dari Grey & 
Jingga, bahwa komik kita sudah cukup berbeda dari market komik cetak pada umumnya. Dengan media 
sosial, komikus lokal menocba mngumpulkan audience dan sistem pemasaran yang disesuaikan dengan 
kondisi saat ini. 

Gupta Mahendra dari Koloni Komik, yang lebih penting adalah pendapat pembaca. bila dari sisi 
penerbit, diterbitkannya beberapa komik yang dimulai dari socmed/webcomic dalam bentuk mainstream, 
menjadi bukti penerbit konvensional tidak bermasalah dengan penerbitan via internet. 

Oleh sebab itu komik yang akan dijadikan sebagai media promosi adalah komik Elang Hitam yang 
telah menggunakan konsep penerbitan dari Palapa komik. Dengan menyajikan 3 cerita tentang 
penjelasan Elang Hitam berasal dan memperkuat lokasi kota Palapa sebagai tempat Elang Hitam 
bertugas. 

Menurut Scoot Mc Cloud11, komik adalah gambar-gambar yang tersusun dalam urutan tertentu, 
untuk menyampaikan informasi atau mencapai tanggapan estetis dari pembacanya . Selain itu juga 
komik dapat terbaca karena adanya fenomena mengamati bagian-bagian  tetapi memandang 
keseluruhan yang di sebut sebagai closure  

 Perancangan komik sebagai media promosi penerbit Palapa Komik adalah salah satu cara yang 
paling efektif untuk memperkuat awareness serta memperkenalkan Palapa Komik sebagai penerbit 
komik online. 
2.5.1 Gaya Desain & Illustrasi 

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap berberapa toko buku besar di Surabaya, mayoritas 
komik yang dipajang adalah komik terjemahan Jepang yang diterbitkan oleh 3 penerbit besar yaitu Elex, 
M&C, Level, dan Koloni. Oleh karena itu gaya illustrasi komik Jepang digunakan. 

Keunggulan komik Jepang di bandingkan komik Amerika maupun Eropa di Indonesia juga 
dikarenakan 2 faktor penting, yaitu kemampuan mereka dalam menyajikan efek gerak dan emosi di 
setiap panel komik. 

 Dalam bukunya Understanding Comic, Scoot Mc Cloud12 menjelaskan bahwa komik manga banyak 
menggunakan ‘gerak subyektif’ dengan penggunaan garis sebagai penggambaran dari gerakan. Emosi 
pada komik digambarkan dengan efek garis ekspresif yang diadaptasi dari aliran ekspresionisme. Aliran 
ini tidak berakar hanya pada seni dan ilmiah, melainkan sebagai ekspresi jujur dari kegalauan pribadi 

                                                 
9 Kertajaya, Hermawan, 2010,  CONNECT ! 
10 (Pragiwaksono, Panji, 2011, Nasional.is.me)  

 
11 Mc Cloud, Scoot, 2001, Understanding comic 
12Mc Cloud, Scoot, 2001, Understanding comic 
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seniman pada masa itu. Penggunaan garis ekspresif ini banyak digunakan oleh komikus Jepang sebagai 
penggambaran dari emosi serta menampilkan metafora visual. 

 
Gambar 2.1. One Piece oleh Eichiro Oda          Gambar  2.2. Spiderman keluaran Marvel 

Menurut Adam Hughes13 seorang illustrator untuk komik Amerika seperti DC dan Marvel mengatakan 
bahwa cover komik memiliki kegunaan untuk memberikan komik daya tarik lebih ketika di pajang di rak 
buku. Dan untuk cover komik menggunakan gaya desain cover Amerika dengan tujuan memperkenalkan 
kepada pembaca tentang siapa itu Elang Hitam. 

 

Dan untuk warna utama dari cover komik ‘Elang Hitam’ akan menggunakan warna kuning.  

 
Menurut Rustan14 warna Kuning bermakna sinar matahari, gembira, bahagia, optimis, cerdas, dan 

juga percaya diri. 

 
Dan penggunaan warna kuning disini juga dimaksudkan memberikan efek stand out ketika komik ini di 
pajang bersama komik Indonesia lainnya. 

 

                                                 
13 Adam Hughes, seorang Illustratot cover komik di Amerika 
14 Rustan, Surianto, 2009, Logo 
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SOLUSI KOMUNIKASI VISUAL 

Perancangan Komik 
Tujuan perancangan ini yaitu merancang sebuah format komik untuk judul komik Elang Hitam 

dengan menggunakan gaya illustrasi manga Jepang untuk anak lelaki (shonen). Gaya gambar ini 
memiliki banyak torehan garis garis efek yang tegas serta pemakaian tone seperlunya. Dengan 
penulisan dialog yang sederhana juga menjadikan komik ini menjadi mudah untuk dibaca dan dipahami 
oleh pembaca online maupun offline. 

Dengan identitas buku sebagai berikut: 

x Judul Buku : Elang Hitam 

x Bahasa : Indonesia 

x Ukuran Halaman :14,4 x21 cm 

x Jumlah Halaman: 66 

x Cetak : Warna  

Isi buku yang terdiri dari: 

x Cover depan 

x Halaman perusahaan 

x Halaman isi 

x Sinopsis buku (cover belakang) 

 

 

3.1.2 Karakter  
Karakter Elang Hitam adalah seorang pemuda bernama Danang yang diadopsi oleh seorang 
mantan Pejuang Muda bernama Ismaya. 

 
Gambar 3.1.2.1 Kostum awal Elang Hitam 
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Gambar 3.1.2.2 Adegan ketika Danang berlatih bersama Ismaya 

Nama Danang berarti ‘Anak Lelaki’ dari bahasa Jawa dan kostumnya sendiri terinspirasi dari 
kostum punakawan yang menggunakan warna hitam sebagai warna utamanya, Warna hitam 
menurut warna pewayangan berarti  kebijaksanaan dan kematangan dalam bersikap dan 
bertindak.  

 
Serta salah satu model inspirasi dari kostum ini ialah pakaian Raden Saleh ketika ia berada di 
Belanda, pelukis Indonesia yang terkenal pada jaman penjajahan Belanda 

 
Gambar 3.1.2.1 Potret diri Raden Saleh dengan baju yang mengispirasi kostum Elang Hitam 

3.1.3 Universe Elang Hitam 
Elang Hitam bertugas sebagai pejuang muda dalam menjaga kota Palapa dari berbagai macam 
ancaman penjahat. Disini kota Palapa merupakan kota metropolitan imajinatif yang berada di 
Indonesia.   

3.1.4 Plot Halaman Isi 
Cerita terbagi menjadi 3 buku, yaitu:  
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x Buku 1 ‘Awal Mula’ 
Tebal : 15 Halaman 

1. Elang Hitam datang 

2. Cerita awal korps pejuang muda serta musuhnya IMPERA. 

3. Masa lalu Danang. 

x Buku 2 ‘Misi Pertama’ 
Tebal : 28 Halaman 

1. Di museum Palapa para penjahat dari kelompok Jarwo telah menguasai satpam kecuali ruang 
satpam. 

2. Anak buah Jarwo masuk dan mencoba menguasai ruang kontrol tapi di gagalkan oleh Elang 
Hitam 

3. Dewi membantu Elang Hitam dalam setiap misinya, tapi Jarwo Tiba dan berhasil menghajar 
Elang Hitam, ia datang untuk sebuah kitab kuno. 

4.  Jarwo berhasil mendapatkan kitab tersebut dan mengaktifkan jurus pertama. 

5. Elang Hitam terpojok, namun dewi berhasil menolongnya. 

6. Jarwo yang sudah kalahpun berhasil kabur, tapi Kitab berhasil diambil kembali oleh Elang Hitam. 

x Buku 3 ‘Si Penghancur’ 
Tebal : 18 Halaman 

1. Danang berlatih dengan Ismaya 

2. Danang muda dikenalkan dengan Dewi Arief oleh Ismaya 

3. Elang Hitam bertugas untuk mengatasi keributan yang dilakukan oleh Ben dari Desperado 

4. Elang Hitam bertarung dengan Ben yang ahli menggunakan tongkat 

5. Mereka berdua bertarung sengit dan akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Elang Hitam 

6. Ben yang kalah menyandera seorang wanita dan menyuruh anak buah nya untuk menyerang 
Elang Hitam dari belakang. 

7. Muncul seseorang dengan google shifter yang menyerang Elang Hitam dari belakang. 

3.2. Biaya Produksi 
Secara Ekslusif Elang Hitam akan di cetak sebanyak 30 buah setiap jilidnya dengan format soft 

cover 

3.2. Pemilihan Media 
Untuk mendukung promosi Palapa Komik yang dilakukan melalui komik Elang Hitam , maka media 

promosi pembantu berdasarkan akan digunakan berdasarkan menggunakan ATL dan BTL. ATL 
digunakan karena media promosi ini dapat menjangkau audience secara luas dan tidak terbatasi 
(Rustan,2008:90) dan media BTL digunakan untuk target yang lebih spesifik dengan audience yang 
lebih terbatas (Rustan,2008:89) 

ATL : 

Offline 
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- Poster 

Ukuran: A3 (42,0cm x 29,7cm) 

Bahan: Splendorgel, 260 gsm 

Finishing: laminasi doff 
Poster berisi sinopsis cerita beserta gambar dari Elang Hitam dan lawannya Jarwo, serta 
menginformasikan link untuk membaca cerita tersebut. 

- Iklan majalah 

Ukuran: Majalah remaja 20,7cm x 27,5cm 

Bahan:  Art paper, 150 gsm 

Iklan majalah berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pembaca majalah mengenai event 
yang terjadi sekarang di dunia Elang Hitam seperti siapa yang di hadapi oleh Elang Hitam. 

   Online 

-      Dialogue interaktif  

Lokasi : Facebook 

Frekuensi : 2 minggu sekali 

Dialogue berfungsi sebagai interaksi kepada para pembaca terhadap komik Elang Hitam. 
Pembaca bisa mengisi dialog komik yang sengaja dikosongkan dan dialog yang paling 
menarik dan lucu akan mendapatkan hadiah berupa karikatur. 

- Aktivasi flyer 
Lokasi : Instagram & Facebook 

Frekuensi 2 minggu setelah mengikuti event komik 

Flyer topeng yang dibagikan ketika event memiliki informasi mengenai sistem lomba. Para 
audience yang mendapatkan flyer ini bisa mengikuti lomba tersebut dengan berfoto sesuai 
dengan adegan pada komik  dan menguplodnya ke Facebook dengan #Elanghitam 
#Poseelanghitam 

BTL 

- Brosur 

Ukuran: A5 (10,5cm x 7,4cm) 

Bahan: Art paper, 152 gsm 

Memberikan sinopsis cerita serta menampilkan link untuk membaca cerita tersebut. 
- Flyer 

Ukuran: 22cm x 8cm 

Bahan: Splendorgel 
Flyer berfungsi sebagai pemberian informasi terhadap cerita yang sedang terjadi selain itu 
flyer juga digunakan untuk aktivasi dari promosi online. 

- Teaser 

Ukuran: A4 (21,0cm x 14,8cm) 
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Bahan: Art paper, 152 gsm 

Halaman : 8 halaman. 

Berisi komik singkat berupa perkenalan Elang Hitam kepada para audience. 
- Sticker 

Bahan: kertas stiker, 152 gsm 

Stiker memiliki ukuran yang bermacam-macam sesuaikan dengan format panel dari komik 
Elang Hitam. Fungsi stiker disini adalah sebagai merchandise kepada para pengunjung. 
Selain itu stiker juga dapat digunakan di Facebook memiliki fungsi sebagai ungkapan emosi 
melalui gambar. 

- Standee 
Ukuran: 130cm x 100cm 

Bahan: Canvas 
Standee berfungsi untuk menarik minat para audience dating ke booth Palapa ketika event. 

3.3. Anggaran Belanja Desain 
 
Buku komik Elang Hitam akan dicetak secara eksklusif dan terbatas untuk pembaca setianya, yaitu 
sebanyak 200 buah buku soft cover untuk keperluann display pameran, dan event. 
 
3.4.1 Biaya 200 buku 
 
Kertas 
Soft Cover: 20 lembar x 100 = 2000 lembar 
 
Biaya kertas : 2000 A3 x 3.500 = Rp 7.000.000,- 
 
Cetak : 2000 A3 x 4.500 = Rp 9.000.000,- 
 
Penjilidan : 200 jilid x 2.500 = Rp. 500.000,- 
 
Total print, jilid, dan cetak = Rp. 9.000.000,- + Rp. 7.000.000,- + Rp. 500.000,- 
                                                      = Rp. 16.500.000,- 
 
Harga buku setelah dicetak menjadi Rp. 16.500.000 : 600 = Rp. 27.500,- 
 
 Dan setiap buku pada akhirnya akan dijual sekitar Rp. 35.000,- 
 
KESIMPULAN 

Selama penelitian, penulis menemukan banyak hal baru yang bisa dikembangkan dalam proses 
pembuatan komik dan juga promosi komik, serta juga sistem pendistribusiannya di Indonesia. Hal-hal 
yang dipelajari oleh penulis tersebut sangat berguna untuk Palapa Komik selaku penerbit komik online 
yang menggunakan sistem penerbitan terbaru. 

Penulis juga menemukan gaya illustrasi dan desain cover yang sesuai dengan komik Indonesia 
dengan cara menggabungkan 2 aliran komik yaitu Jepang dan Amerika. 

Penulis juga sempat menemui kesulitan dalam pencarian literature yang mendukung penulisan 
skripsi ini, terlebih dalam pembahasan tentang promosi Palapa Komik melalui komik Elang HItam.  
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