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PENUTUP
A. Kesimpulan
Komik Jurnalistik ini bisa menjadi sumber informasi krisis air bersih
Jakarta, penggunaan media komik untuk menjelaskan krisis air bersih membuat
informasi yang berat, luas, dan rumit menjadi mudah dicerna dan lebih
gampang diingat.
Informasi yang ada dalam komik ini mengenai penyebab dan sejarah krisis
air bersih di Jakarta, siapa saja yang berkontribusi terhadap kerusakan
lingkungan yang mengakibatkan krisis air, dan penjelasan keadaan air ibukota
pada saat ini.
Perancangan komik ini tentunya dimulai dari pengumpulan data-data, mulai
dari artikel berita, website, jurnal ilmiah, analisis kebijakan, sejarah
pengelolaan air Jakarta, juga buku-buku tentang lingkungan, hingga hasil
survey air di Jakarta. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, perlu ada proses
penentuan cerita versi pembuat komik sendiri secara subjektif.
Dengan berbekal hasil liputan Kompas tentang sungai Ciliwung dan konsep
berfikir secara ekologis dari buku I Made Putrawan ‘Konsep-Konsep Dasar
Ekologi Dalam Berbagai Aktivitas Lingkungan’ juga berbagai buku-buku
tentang lingkungan hidup lainnya, penentuan narasi bisa dibuat. Dimulai dari
status quo masalah air di Jakarta, menentukan apakah hal tersebut ada atau
hanya buatan saja. Setelah menentukan hal tersebut memang benar adanya,
bisa disimpulkan bahwa pemerintah DKI Jakarta belum kunjung berhasil
dalam menyediakan kebutuhan paling dasar beberapa masyarakatnya. Lalu
mulai menelusuri masalah dari hilir ke hulu, bagaimana kualitas air Jakarta,
siapa yang memproduksi air Jakarta, dari mana asal air Jakarta? Dari situ
masalah-masalah lain mulai bermunculan, baik yang sudah terlihat seperti
pengelolaan air permukaan yang buruk dan harga air yang tinggi, hingga yang
tidak terlihat seperti kualitas air yang buruk mengganggu kehidupan sehari-hari
masyarakat juga sumber air Jakarta yang tidak berkelanjutan. Menyelidiki
masalah pengelolaan air menunjukkan BUMN yang belum ajeg dan terus
menerus merugi, diselidiki lebih dalam masalah BUMN itu sendiri ternyata
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adalah sebuah perjanjian yang dibuat bertahun-tahun lalu pada masa Orde
Baru.
Melihat masalah dari berbagai perspektif, kebijakan pemerintah, kebiasaan
masyarakat, infrastruktur, kinerja

instansi

pemerintah, ideologi

yang

bertabrakkan (pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan hidup).
B. Saran
Bagi kawan-kawan yang berniat untuk mengambil komik sebagai karya
tugas akhir, ada banyak sekali hal yang harus diperhitungkan saat proses
perancangan beberapa adalah sebagai berikut:
1. Selain keahlian menggambar, ada banyak hal yang perlu dimiliki untuk
mempunyai karya komik yang efektif seperti keahlian menulis, typesetting,
layoutting, pengetahuan terhadap bahan yang dipakai untuk komik tersebut,
dan masih banyak lagi.
2. Membuat komik sebaiknya didasarkan atas apa yang mau disampaikan,
jadi berfikirlah dengan matang, lihat masalah dari berbagai sudut, dan jangan
lupa dengan target audiensmu.
3. Ada baiknya untuk selalu meminta tanggapan pada orang lain, terutama
jika orang lain tersebut adalah target audiensmu.
4. Storyboard yang rapih dan selesai adalah kunci utama untuk proses
pengkaryaan yang lancar dan jelas.
Lebih spesifik bagi kawan-kawan yang ingin mendalami komik jurnalistik,
masih ada banyak kelebihan dari jenis komik ini ada baiknya terus dicari
kemungkinan-kemungkinan lain untuk memaksimalkan jenis komik jurnalistik.
Agar lebih mudah mungkin bisa menelusuri buku dan jurnal yang sudah saya
baca, juga mencari sumber dari Indonesia sendiri. Karena rata-rata teori dan
definisi yang saya dapatkan masih berasal dari luar, semoga dapat
memperdalam definisi komik jurnalistik ini.
Untuk pembuatan komik jurnalistik sendiri, yang utama adalah narasi yang
dibangun, pastikan narasi yang ada merupakan terjemahan subjektif. Tentunya
setelah menganalisa semua data-data yang ada di luar, kemudian mencernanya
menjadi sebuah narasi lengkap untuk menceritakan kebenaran yang dapat
menginformasi

masyarakat

sehingga

dapat

bertindak.
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