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ABSTRAK 

Komik dikenal sebagai salah satu media seni dan komunikasi. Akhir-akhir ini penerbit Indonesia mulai menerbitkan 

komik sains dan edukasi untuk anak-anak. Dengan daya tarik visualnya, penggunaan komik sebagai media belajar 

dapat dilihat sebagai sebuah kesempatan yang patut mendapatkan perhatian positif dari orang tua, pendidik, dan 

penulis komik lokal. 

 

Kata kunci: Komik, Komik Indonesia, Penulis Komik, Desain Komunikasi Visual 

 

ABSTRACT 
Comic is known as one of art and communication media. Recently local publicher has begun to publish science and 

education comics for children. By their visual appeal, the use of comic as learning medium can be reasonably seen 

as an opportunity that parents, educators, and local comic artist should respond positively.  

 

Keyword: Comic, Indonesian Comic, Comic Artist, Visual Communication Design 

 

 

 

Pendahuluan 

Komik  sebagai sebuah media hiburan tentunya 

sudah menjadi sesuatu yang tak asing lagi bagi 

manusia. Tapi apakah yang dimaksud dengan 

komik itu sesungguhnya?  

Komik adalah gambar-gambar serta lambang-

lambang lain yang berdekatan, bersebelahan 

(juxtapose) dalam urutan tertentu untuk 

menyampaikan informasi dan/atau  mencapai 

tanggapan estetis dari pembacanya. Merujuk 

dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa komik adalah suatu bentuk seni yang 

menggunakan gambar-gambar tidak bergerak, 

yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita. (Scot Mc Cloud, 2001) 

Menurut pendapat  Hafiz Ahmad et al, (2006). 

Komik adalah suatu media komunikasi yang 

berkerabat dekat dengan film, televisi dan buku.  

Maka menggunakan komik sebagai suatu media 



pembelajaran adalah hal yang sangat mungkin 

untuk dilakukan.  

 

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa komik adalah sebuah media, sama 

halnya dengan televisi, radio, surat kabar dan 

majalah. Sebagai suatu media, komik dapat 

digunakan untuk menyampaikan berbagai 

macam informasi, tidak hanya yang bersifat 

menghibur saja. Informasi apa saja, mulai  

advertorial, propaganda politik, bahkan 

pendidikan, semuanya memungkinkan untuk 

disampaikan menggunakan komik sebagai 

media.  

 

Potensi Edu Komik di Indonesia 

Sebenarnya komik pendidikan (atau edu komik) 

sudah cukup lama  dikenal di Indonesia. Hanya 

saja mungkin banyak orang yang merasa asing 

dengan penggunaan istilah edu komik. Apalagi 

penggunaan komik sebagai media belajar masih 

kurang populer di kalangan masyarakat 

Indonesia. Komik seringkali diidentikkan sebagai 

bacaan anak-anak yang tidak mendidik bahkan 

merusak mental remaja. 

 

Ada banyak sekali definisi mengenai edu komik. 

Menurut Pengamat Komik dari Indonesia, 

Hikmat Darmawan, edu komik adalah komik 

dengan konten ilmiah yang dapat menjadi media 

belajar anak dan dewasa. Sehingga di dalam 

pembahasan ini, definisi tersebut yang akan 

digunakan untuk membedakan edu komik 

dengan komik jenis lainnya. 

 

Mengacu pada definisi tersebut dan 

berdasarkan pengamatan pada toko-toko buku 

di kota Surabaya, dapat dilihat bahwa cukup 

banyak judul dan jenis edu komik yang beredar 

di Indonesia. Terutama edu-komik dengan 

segmentasi pembaca anak-anak. Edu komik 

yang umum ditemui umumnya masih 

mengangkat tema  yang umum seperti komik 

Ilmu Pengetahuan Alam dan komik Sejarah.  

 

Edu komik merupakan pasar yang potensial dan 

tidak pernah mati. Karena setiap tahun akan 

selalu terjadi regenerasi pembaca.1  

 

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa peluang 

atau potensi pasar untuk komik pendidikan 

masih sangat terbuka lebar, baik bagi penerbit, 

komikus, maupun pendidik.  Akan tetapi saat ini 

pasar yang sudah tergarap dengan baik barulah 

pasar edu komik untuk anak-anak. Hal ini 

tentunya wajar karena orang tua sebagai 

pendidik cenderung akan memilihkan komik 

pendidikan yang sarat dengan content 

pengetahuan dibandingkan dengan membelikan 

komik fiksi dan bacaan populer lainnya kepada 

anak-anak mereka. Bagi anak-anak sendiri 

membaca ilmu pengetahuan melalui media 

komik yang dilengkapi dengan gambar-gambar 

dan ilustrasi tentunya jauh lebih menarik apabila 

dibandingkan dengan membaca buku teks.  

                                                
1 Bahkan salah satu penerbit komik lokal, seringkali 
menyarankan kepada komikus-komikus untuk menulis 
komik seri pendidikan dibandingkan menulis komik fiksi 
dan komik populer lainnya. 



 

Potensi ini haruslah dilihat sebagai sebuah 

peluang untuk berentrepreneur bagi komikus 

dan pendidik, untuk menghasilkan Edu komik 

lokal yang menarik dan bermutu. Apalagi 

permintaan (demand) untuk naskah edu komik 

lokal dari penerbit saat ini masih cukup tinggi.  

 

Analisa  Peluang Bisnis Edu Komik lokal. 

 

Scott McCloud (Understanding Comic, 2001) 

mengemukakan bahwa komik adalah media 

yang sanggup menarik perhatian semua orang 

dari segala usia, karena memiliki kelebihan, 

yaitu dapat dibaca oleh semua orang karena 

gambar yang sederhana ditambah kata-kata 

dalam bahasa sehari-hari. Dan menurut Hikmat 

Darmawan, buku pelajaran akan jauh lebih 

menarik dan mudah dipahami jika disajikan 

dalam bentuk komik. 

(http://chinmi.wordpress.com/2007/09/10/komik-

ilmiah-sebagai-pemancing-minat-belajar-suara-

pembaruan/)  

 

Komik memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh media lainnya untuk menjadi 

sebuah media belajar yang baik  Apalagi 

mengingat  bahwa komik adalah sebuah media 

yang dapat dibaca segala usia maka content 

yang dapat dimuat dalam edu komik pun 

beragam, dengan segmentasi target pembaca 

yang amat luas pula.  

Menggunakan komik sebagai media belajar 

adalah hal yang sudah lazim dilakukan di 

mancanegara, contohnya di Jepang dan 

Amerika. Di kedua negara tersebut, membuat 

buku pelajaran dalam format komik merupakan 

hal yang umum dilakukan.   

 

Buku pelajaran yang dibuat dalam format komik 

tidak terbatas  dari mata pelajaran sekolah  

dasar seperti sejarah, biologi, fisika saja. Materi-

materi yang lebih berat seperti  filsafat, konsep 

teknologi informasi seperti programming  pun 

sudah dibuat dalam bentuk komik Bahkan 

banyak mata kuliah yang diajarkan dengan 

pendamping buku teks berbentuk komik.  

 

Edu komik lokal dapat memanfaatkan  

kekuatan-kekuatan diatas untuk menjadi 

pemimpin pasar. Sebagai karya lokal, edu komik 

lokal memiliki nilai tambah karena dapat 

mengangkat tema-tema lokal. Seperti edu komik 

mengenai budaya Indonesia, dan edu komik 

mengenai tokoh-tokoh nasional. Dimana tema –

tema tersebut masih belum banyak diangkat. 

Dengan mengangkat sesuatu yang bersifat local 

genius maka penulis edu komik lokal  tidak perlu 

bersaing secara langsung dengan edu komik 

terjemahan dan dapat menciptakan ruang pasar 

baru atau "Blue Ocean" daripada bersaing 

dalam industri yang sudah ada (W. Chan Kim, 

2005).  

 

Namun masih terdapat beberapa hal yang 

menjadi kelemahan dan kekurangan dari edu 

komik lokal dibandingkan dengan edu komik 

terjemahan. Pembahasan kekurangan-



kekurangan tersebut akan mengacu pada 

kerangka definisi dan berbagai teori mengenai 

buku ajar. Ratna Sajekti (2001) berpendapat  

belajar dan mengajar ibarat dua sisi sebuah 

uang logam.  Kalau ada yang belajar, tentu ada 

yang mengajar; yang mengajar (disebut sumber 

belajar) dapat berupa orang, dapat juga berupa 

benda (buku, misalnya), atau dapat juga berupa 

gabungan dari keduanya (misalnya guru dan 

buku).  

 

Merujuk pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa buku ajar adalah buku yang didesain 

agar dapat  dipergunakan oleh peserta belajar 

untuk belajar sendiri.  Yang termasuk buku ajar, 

antara lain buku panduan, buku paket pelajaran, 

buku latihan soal. Edu komik  karena didesain 

untuk digunakan oleh pembacanya sebagai 

suatu media untuk belajar secara mandiri, maka 

dapat digolongkan sebagai sebuah buku ajar.  

 

Secara garis besar isi dari sebuah buku ajar 

yang baik adalah sebagai berikut.   (1) Ada 

bagian pendahuluan yang menjelaskan tujuan 

buku ajar, (2) ada daftar isi yang jelas, (3) ada 

glossary atau daftar padanan kata untuk 

menjelaskan istilah yang sulit atau asing, (4) 

ringkasan materi pada akhir setiap bab, (5) ada 

bagian evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

pembaca buku tersebut memahami isi dari buku 

ajar, (6) daftar pustaka dengan jelas, (7) bagian 

lampiran, yang berisikan data-data yang 

berkaitan dengan materi ajar. Sehingga sebuah 

Edu komik dapat dikatakan telah menjadi 

sebuah media belajar yang baik, apabila unsur-

unsur tersebut telah terpenuhi. 

 

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua 

edu komik lokal yang telah diterbitkan dan 

dipublikasikan memenuhi syarat-syarat tersebut. 

Hal ini tentunya menjadi sebuah poin minus dan  

mengurangi kredibilitas edu komik lokal.  

 

Pencantuman unsur-unsur diatas sangatlah 

penting untuk menunjukkan keseriusan komikus 

atau penulis saat menyusun edu komik tersebut. 

Serta untuk menegaskan identitas edu komik 

sebagai sebuah media belajar.  

 

Selain itu edu komik lokal umumnya lemah 

dalam hal data. Seringkali penulis edu komik 

bukanlah seseorang yang mengetahui betul isi 

materi yang ditulisnya dan hanya melakukan 

riset sekedarnya melalui sumber-sumber yang 

kurang bisa dipertanggungjawabkan, seperti 

Wikipedia dan blog. 

 

Scott Mc Cloud (2000) berpendapat bahwa 

masyarakat masih belum memahami dan 

menyadari potensi komik. Untuk mengubah 

persepsi masyarakat tentang komik, khususnya 

edu komik, dibutuhkan kerja keras baik dari 

penulis maupun penerbit sehingga dapat  

mempersiapkan masyarakat agar menyadari 

potensi tersebut. Antara lain dengan memenuhi 

kriteria-kriteria penulisan buku ajar pada saat 

menulis edu komik.   

 



Dengan kata lain walaupun formatnya berupa 

komik, namun proses penulisan dan 

pengumpulan data sebuah edu komik haruslah 

dilakukan selayaknya menulis sebuah karya 

ilmiah.  Dapat dilihat bahwa hal ini merupakan 

kelemahan terbesar dari komikus lokal yang 

awalnya menulis karya roman dan fiksi, namun 

akhirnya terpaksa menulis sebuah edu komik 

karena permintaan penerbit.  

 

Kelemahan selanjutnya pada edu komik lokal 

adalah dalam hal visual. Umumnya komikus 

atau studio komik menyelesaikan karya mereka 

dalam waktu yang amat singkat, karena 

keterbatasan waktu atau deadline. Akibatnya 

karya yang dihasilkan pun tidak menarik secara 

visual. Beberapa contoh kelemahan visual yang 

bisa diamati dari edu komik lokal antara lain 

gambar masih meniru, gambar tidak konsisten 

(wajah tokoh berubah, kualitas gambar tidak 

konsisten), anatomi tokoh tidak tepat, latar 

belakang digambar asal-asalan bahkan tanpa 

riset (hal ini khususnya sangat terasa dalam 

komik-komik sejarah).  

 

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi 

dengan suatu sinergi antara komikus dan 

penerbit.  Kelemahan visual misalnya, terjadi 

karena keterbatasan waktu komikus atau 

mengejar deadline penerbit, agar komik mereka 

cepat diterbitkan demi mendapatkan royalty. 

Dalam hal ini penerbit harus mampu berfungsi 

sebagai quality control untuk menyaring karya 

dan memberi masukan bahkan pelatihan 

kepada komikus agar dapat meningkatkan mutu 

karyanya.   

Penerbit juga bisa memberikan dorongan 

semangat  kepada penulis yang karyanya dinilai 

bagus. Baik dari segi visual maupun kontennya. 

Misalnya dengan melakukan upaya promosi dan 

publikasi yang lebih intens terhadap karya 

penulis tersebut. Dengan demikian penulis lain 

pun akan terpacu untuk mengikuti jejak penulis 

tersebut dan meningkatkan kualitas karya 

mereka.   

 

Kelemahan konten dan data dapat diatasi 

dengan sinergi antara komikus, penerbit dan 

pendidik. Penerbit atau komikus hendaknya 

proaktif melibatkan pendidik dalam penulisan 

setiap edu komik. Pendidik dapat dijadikan 

narasumber, konsultan, atau co-author untuk 

menulis edu komik. Dengan adanya tokoh 

pendidik yang terlibat dalam penulisan sebuah 

edu komik maka hasil yang didapatkan pun 

tentunya akan lebih kredibel sebagai sebuah 

buku ajar, dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah.  

 

Hal serupa sudah dilakukan oleh Penerbit 

Megindo yang memprakarsai produksi komik 

sains Archi & Meidy.  

Archy dan Meidy adalah komik produksi 

pertama dari Megindo Tunggal Sejahtera yang 

berisi ilmu Fisika di dalamnya.  Dalam sampul 

tertulis sebagai serial misteri ilmu pengetahuan, 



dengan Profesor Yohanes Surya 2  sebagai 

penulis cerita dengan Li Julian dan Zeus 

sebagai ilustratornya.  Komik ini pertama kali 

terbit Februari 2002 dan sejauh ini telah 

mengalami cetakannya yang kedua.  Komik 

setebal 128 halaman ini dibagi ke dalam 13 

cerita, dimana 11 diantaranya merupakan cerita 

tentang hukum-hukum dasar Fisika.(Hafiz 

Ahmad, http://martabakomikita.multiply.com) 

 

Sangat disayangkan sinergi seperti ini tidak 

diikuti oleh penerbit lainnya. Masih banyak edu 

komik diproduksi tanpa konsultasi apalagi 

keterlibatan seorang pendidik.  

 

Untuk menghasilkan edu komik yang tidak 

hanya menarik secara visual dan menghibur, 

namun juga mendidik. Maka penulis sebuah edu 

komik tidak hanya terdiri dari komikus ataupun 

studio komik saja. Akan tetapi sebuah tim 

penulis yang juga terdiri dari pendidik dan pakar, 

baik sebagai co-author maupun sebagai 

konsultan.  

 

Business oportunity atau peluang bisnis untuk 

edu komik lokal masih terbuka lebar.  Akan 

tetapi karena di Indonesia komik masih identik 

dengan anggapan sebagai bacaan anak 

(khususnya usia sekolah dasar 6 hingga 12 

tahun). Maka peluang untuk membuat edu 

                                                
2 Yohanes Surya merupakan penulis produktif untuk 
bidang Fisika/Matematika. Ada 68 buku sudah ditulis 
untuk siswa SD sampai SMA. Selain menulis buku, ia juga 
menulis ratusan artikel Fisika di jurnal ilmiah baik 
nasional maupun internasional. 
(http://www.yohanessurya.com) 

komik bagi anak-anak dalam jarak usia itu 

dianggap masih paling potensial.  

 

Saat ini edu komik baru berfungsi sebagai 

media bacaan pelengkap bagi anak, dan belum 

sepenuhnya dimanfaatkan potensinya secara 

maksimal. Masih terdapat peluang  bagi penulis 

dan penerbit untuk mengembangkan sebuah 

edu komik yang tidak hanya berfungsi sebagai 

bacaan pendamping untuk anak saja, melainkan 

sudah benar-benar dapat digunakan sebagai 

bacaan wajib bahkan buku teks di dalam kelas 

bagi siswa sekolah dasar di Indonesia. 

 

Pada anak usia sekolah dasar, minat belajar 

anak kadang menurun ketika dihadapkan 

dengan buku teks yang penjelasannya sulit 

dipahami dan membosankan. Maka mengemas 

sebuah media belajar dalam format edu komik 

yang menggunakan visualisasi yang menarik 

dan disukai oleh anak atau edu komik, bisa 

menjadi solusi untuk membangkitkan minat 

belajar anak-anak. Orang tua dan pendidik 

dapat memanfaatkan edu komik untuk 

memupuk minat baca putra-putri atau anak 

didiknya, dan menggunakan edu komik sebagai 

sarana menularkan ilmu dan sebagai bahan ajar 

pendidikan.  

 

Sejak tahun 1994, Undang Undang Indonesia 

telah mewajibkan setiap anak antara usia 7 dan 

15 tahun harus mendaftar di sekolah. Selama 



tiga dasawarsa terakhir, jumlah siswa SD di 

Indonesia secara kuantitatif meningkat.3  

Dilihat dari angka tersebut, potensi pasar untuk 

komik edukatif sangat besar dan masih belum 

tergarap seluruhnya.   

Penerbit Mizan sejak tahun 1998, juga Elex 

Media Computindo, sudah menerbitkan dan 

mendistribusikan komik lokal sejak tahun 2000-

an. Mizan dan Elex sebagai distributor cukup 

konsisten dan sudah tersebar  di seluruh 

Indonesia, khususnya pulau Jawa. (Uwi 

Mathovani, karbonjournal.org)  

Dari data-data tersebut terlihat bahwa demand 

untuk komik edukasi, dan jalur distribusi nya 

sebenarnya sudah tersedia,  peluang tersebut 

berpotensi menjadi sebuah bisnis baru yang 

berkembang. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka penulis dan 

penerbit harus memperhatikan empat unsur-

unsur perancangan buku pelajaran yang tepat 

bagi anak-anak. Menurut Jerrold E Kemp (1994), 

dalam merancang sebuah buku ajar, keempat 

unsur di atas saling terkait dan dapat dianggap 

sebagai rencana perancangan pengajaran  

menyeluruh, antara lain: 

(1) Penulis harus menetapkan untuk siapa buku 

itu dirancang. Misalnya, edu komik tersebut 

akan digunakan dalah lingkungan sekolah dasar 

dan akan dibaca oleh anak berusia antara 6 

hingga 12 tahun. Maka penggunaan gaya visual 

                                                
3 Pada tahun 1965 jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 
53.233 dengan jumlah murid sebesar 11.577.943 dan telah 
meningkat pesat menjadi 150.921 SD dan 25.667.578 
murid (Pusat Informatika, Balitbang Depdikbud, 1999) 
sumber: Dr. Zamroni , www.pakguruonline.pendidikan.net 

dan bahasa serta kedalaman konten pun 

haruslah disesuaikan dengan karakteristik anak-

anak pada usia yang dituju. Edu komik untuk 

siswa kelas satu SD (usia enam tahun) tentunya 

akan memiliki tampilan visual yang berbeda 

dengan edu komik untuk siswa SD kelas enam 

(12 tahun)  

 

(2) Kemampuan apa yang diinginkan untuk 

dikuasai oleh pembaca. Apakah yang 

diharapkan oleh penulis dari anak setelah 

mereka membaca dan mempelajari edu komik 

tersebut? Apakah hanya sekedar mengetahui 

atau anak diharapkan mampu melakukan 

sesuatu dengan pengetahuan yang telah 

didapatnya.  

 

Butir kedua tersebut nantinya akan digunakan 

untuk menetapkan butir ketiga, yakni (3) 

bagaimana isi buku atau keterampilan yang 

akan dipelajari. Dalam konteks ini penulis akan 

memutuskan apakah pengetahuan akan 

disajikan melalui cerita. Dimana kisah komik 

akan menuturkan perjalanan hidup seorang 

tokoh dari awal hingga akhir (biasanya 

digunakan dalam komik sejarah) atau berupa 

picture book dimana komik tidak menuturkan 

kisah mengenai tokoh tertentu, hanya mengenai 

pengetahuan umum yang dikemas dalam sajian 

visual yang menarik (biasanya digunakan dalam 

komik pengetahuan alam) 

 

Dan terakhir, (4) bagaimana cara mengetahui 

tingkat penguasaan materi yang telah diberikan. 



Penulis harus menyertakan perangkat evaluasi 

didalam komiknya yang dapat digunakan oleh 

guru dan orang tua murid untuk mengukur 

pengetahuan atau kemampuan anak didiknya 

setelah membaca komik tersebut. 

Ide untuk menyajikan ilmu pengetahuan melalui 

komik dan menjadikan komik sebagai sebuah 

media belajar sebenarnya sangat menarik akan 

tetapi bukan sesuatu yang unik dan 

sudahbanyak dilakukan di mancanegara.  

Sehingga ancaman yang paling jelas adalah edu 

komik terjemahan. Penerbit dan pembaca 

tentunya akan memilih produk berkualitas 

terbaik. Edu komik lokal harus bersaing dengan 

edu komik terjemahan yang sudah terlebih 

dahulu eksis di pasaran.  

 

Berdasarkan keterangan dari chief editor 

sebuah perusahaan penerbitan nasional 

Indonesia, saat ini tercatat seribu penerbit 

berebut tempat di ratusan toko buku di seluruh 

Indonesia. Edu-komik lokal tidak hanya harus 

bersaing dengan buku-buku pengetahuan 

sejenis, akan tetapi juga edu komik terjemahan. 

Toko buku tentunya akan lebih memperhatikan 

judul-judul kuat (umumnya dikuasai oleh buku 

terjemahan) dibandingkan dengan judul lokal.  

 

Namun ancaman yang paling utama adalah 

stigma atau anggapan yang masih kuat di dalam 

benak masyarakat, khususnya orang tua dan 

guru bahwa komik adalah bacaan yang merusak 

dan tidak mendidik. Untuk mengubah stigma 

yang sudah lama melekat ini tentunya tidak 

mudah, namun bukan berarti tidak dapat 

dilakukan.  

Maka dari itu komikus, penerbit dan pendidik 

perlu jeli dalam menyikapi tantangan ini dan 

menciptakan sebuah sistem sinergi antara 

komikus, pendidik dan penerbit agara dapat 

menghasilkan sebuah edu komik yang  tidak 

hanya berkualitas dalam hal visual, namun juga 

memiliki konten berbobot dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

Strategi Pemasaran Edu Komik Lokal 

Untuk memasarkan edu komik apalagi dengan 

positioning sebagai buku pelajaran, tentunya 

penerbit tidak cukup hanya menggunakan 

strategi promosi untuk buku-buku pelajaran 

yang umum dilakukan selama ini, misalnya: 

iklan di media cetak koran, majalah, dan  brosur. 

Iklan di media internet, meresensi buku di media, 

mendisplay buku di banyak toko buku.  

 

Untuk memasarkan edu komik, penerbit harus 

bersinergi dengan penulis (komikus dan 

pendidik) untuk menciptakan dan mengusung 

sebuah image baru baru edu komik. Yang 

menjadi sasaran dari pemasaran adalah orang 

tua dan pendidik yang berkepentingan untuk 

menyediakan bacaan yang menghibur dan 

mendidik bagi putra-putri atau anak didik 

mereka.  

 

Upaya promosi akan lebih sesuai apabila 

menggunakan pendekatan kepada tokoh-tokoh 

pendidik, seperti guru dan staff Departemen 



Pendidikan. Pendekatan dapat dilakukan melalui 

berbagai even, seperti seminar, talk show, dan 

bedah buku.  

 

Melalui event dan kegiatan seperti diatas, orang 

tua dan pendidik dapat bertemu langsung 

dengan tim penulis buku yang meliputi komikus 

dan pendidik/ pakar selaku co author ataupun 

konsultan. Dengan bertemu langsung dan 

berdiskusi dengan tim penulisnya diharapkan 

orang tua dan pendidik dapat memahami dan 

menerima potensi komik sebagai sebuah media 

belajar yang dapat disejajarkan dengan buku 

teks. Selain itu orang tua dan  pendidik 

memperoleh jaminan bahwa komik yang akan 

mereka berikan kepada putra-putri dan anak 

didik mereka, merupakan sebuah karya ilmiah 

yang dirancang secara seksama, sehingga 

dapat berfungsi sebagai media  belajar yang 

baik dan menyenangkan bagi anak. 

 

Al Ries dan Jack Trout  (p. 19 of 2001 

paperback edition) menyatakan bahwa 

positioning adalah suatu konsep yang 

sederhana, yaitu bagaimana melakukan suatu 

penempatan/posisi terhadap pikiran 

prospek/target. Maka dari itu, tantangan utama 

bagi penerbit dan penulis dalam memasarkan 

produk edu komik ini, adalah bagaimana 

menempatkan Edu komik lokal dalam benak 

konsumen sebagai sebuah produk komik yang 

berbeda dengan komik fiksi dan edukatif. 

Hal lain yang perlu diperhatikan juga dalam 

penerbitan sebuah edu komik adalah kontinuitas. 

Keberhasilan sebuah edu komik yang tidak 

didukung dengan serial edu komik lainnya, 

maka cepat lambat momentum tersebut akan 

hilang dan dilupakan oleh masyarakat. Edu 

Komik Archi dan Meidy misalnya, edu komik 

sains dan fisika yang diterbitkan pada tahun 

2001 ini mendapat beragam reaksi positif baik 

dari kritikus maupun konsumen. Bahkan proses 

distribusinya sendiri tergolong luar biasa, Archi 

dan Meidy telah mengalami dua kali cetak ulang, 

dengan target market yang lebih luas, tidak 

hanya Pulau Jawa saja (Hafiz Ahmad, 2001) 

Akan tetapi keberhasilan sayangnya ini tidak 

dipandang sebagai sebuah peluang bisnis baru 

oleh penulis dan penerbit lainnya. Sehingga  

momentum yang seharusnya dapat menjadi titik 

awal bangkitnya industri edu komik lokal 

akhirnya terlewatkan begitu saja.  

 

Penulis (dalam hal ini pendidik/ pakar), juga 

dapat proaktif untuk memperkenalkan edu komik 

kepada masyarakat. Antara lain dengan aktif 

menjadi pembicara dalam berbagai seminar 

pendidikan anak, membangun komunitas baik di 

lingkungan tempat mereka tinggal, kantor, 

sekolah, bahkan komunitas internet. Salah satu 

cara membuat trend edu komik lokal adalah 

dengan membentuk komunitas, yang biarpun 

kecil tetapi militan (Hafiz Ahmad, 2001). Penulis 

edu komik juga sebaiknya tetap aktif menulis 

artikel ilmiah, juga dengan tetap aktif sebagai 

pengajar, dan tidak berhenti mengajar walaupun 

telah menulis edu komik. 

 



Terakhir, semua strategi pemasaran diatas 

harus didukung oleh industri yang kuat, 

sehingga setiap ada momentum yang baik, 

dapat diikuti oleh yang lainnya, dan 

menghasilkan dampak yang kuat (Hafiz Ahmad. 

2001) Karena keberhasilan pemasaran produk, 

termasuk edu komik, pada akhirnya ditentukan 

juga oleh sinergi dari berbagai macam faktor, 

seperti produk, harga, distribusi, promosi, 

komunitas, momentum, dan kontinuitas yang 

saling berkait dan tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya.  
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