


































Laporan kegiatan

animakini 2020



pra animakini

08 Oktober 2020
• Sharing Session  

Narasumber: Januar Ashari 

• Sharing Session 

Narasumber: Evalita BR Sembiring

Progres Karya Animasi Siswa SMKN 1 
Ciomas Bogor

Intergrasi Kurikulum Akademik Bersinergi 
Dengan Industri Animasi

Laporan kegiatan acara



pra animakini

15 Oktober 2020
• Sharing Session  

Narasumber: Kendra Paramita

Eksplorasi Ide Dalam Merancang Ilustrasi 
Cover Tempo

Laporan kegiatan acara



pra animakini

24 Oktober 2020
• Workshop Online 

Narasumber: FX Catur Satria Aji Wibowo

• Workshop Online  

Narasumber: M. Thariq Hibatul Haqqi
Proses Kerja Motion Graphic Di Stasiun 
Televisi

Modelling Animasi 3 Dimensi

Laporan kegiatan acara



Puncak animakini

26 Oktober 2020
• Seminar Penelitian Akademik (Animasi)

Narasumber: • Ehwan Kurniawan
• Mazaya Mu

• Alfan Setyawan
• Bagus Yudoprakoso

Moderator    : • Dionius Bowo • Beng Rahadian

Laporan kegiatan acara
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26 Oktober 2020

Narasumber: 

• Seminar Penelitian Akademik (Animasi)

• Ehwan Kurniawan
• Mazaya Mu

• Alfan Setyawan
• Bagus Yudoprakoso

Moderator    : • Dionius Bowo • Beng Rahardian
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Puncak animakini

27 Oktober 2020

Narasumber: 

• Talk Industri Animasi 

• Daryl Wilson
• Rino Meistapha

• Desiyanti

Moderator    : • Ades Adrian
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Narasumber: 

• Talk Industri Animasi

• Daryl Wilson
• Rino Meistapha

• Desiyanti

Moderator    : • Ades Adrian
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Puncak animakini

28 Oktober 2020
• Kolaborasi Sebulan Nonton Bareng Animasi Indonesia
 

Laporan kegiatan acara



Puncak animakini

28 Oktober 2020
• Kolaborasi Sebulan Nonton Bareng Animasi Indonesia

Laporan kegiatan acara



Daftar jumlah pengungjung

Laporan kegiatan acara

KetTotalUmumMediaIndustriPT/ 
Lembaga

Sekolah
Hari -

Tanggal

Kamis

08 Oktober 2020

Kamis

15 Oktober 2020

Sabtu

24 Oktober 2020

Senin

26 Oktober 2020

Selasa

27 Oktober 2020

Total

Presentase

48 73 4 0 1 126 Orang

21 217 14 8 22 282 Orang

16 143 1 11 174 126 Orang

22 181 2 1 8 214 Orang

23 193 10 1 4 231 Orang

130 807 33 11 46 1027 Orang

12.66 78.58 3.21 0.01 4.48 99 %
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animakini 2020



Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

 Dengan semangat Sumpah Pemuda,  
Animakini 2020 Fakultas Seni Rupa IKJ berkolaborasi 
dengan Asosiasi Industri animasi Indonesia (Ainaki), 
dan Asprodi DKV Indonesia, bersama 30 institusi 
pendidikan dari SMK serta kampus yang terlibat 
dari Batam,  Tangerang,  Jakarta,  Bogor,  Bandung, 
Semarang,  Yogyakarta,  Surakarta,  Surabaya,  
Malang,  hingga Bali menayangkan karya animasi 
dari tugas akhir siswa/mahasiswa sebagai gerakan 
mengangkat potensi seni, budaya, kepahlawanan, 
dan wisata nusantara untuk menjalin komunikasi 
dan kerjasama antar institusi mempromosikan 
karya animasi Indonesia.
 
 Silakan mengapresiasi karya animasi 
anak negeri selama sebulan yang dimulai Senin 2 
November 2020, cek jadwalnya
 
linktr.ee/animakini.id
 
 

 Ajak teman, saudara, kerabatnya nonton yah,  
jangan lupa di like dan subscribe
 
Animakini 2020 
Meski Berjarak 
Tetap Bergerak

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia



Tampilan linkt.ree 
 

TampilanWebsite ANIMAKINI

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia



Nobar : Deskov FSR IKJ Jakarta

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

02 November 2020
Total video    : 43 video 



Nobar : Binus animation

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

03 November 2020
Total video    : 50 video 



Nobar : Unikom bandung

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

04 November 2020
Total video    : 54 video 



Nobar : DKV ITB

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

05 November 2020
Total video    :16 video 



Nobar : Animasi isi yogya

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

06 November 2020
Total video    : 15 video 



Nobar : Animasi udinus semarang

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

07 November 2020
Total video    : 92 video 



Nobar : dkv usahid surakarta

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

09 November 2020
Total video    : 04 video 



Nobar : ITS Surabaya

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

10 November 2020
Total video    : 22 video 



Nobar : univ. amikom yogyakarta

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

11 November 2020
Total video    : 20 video 



Nobar : DKV UK PETRA SURABAYA

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

12 November 2020
Total video    : 13 video 



Nobar : smkn 1 ciomas

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

13 November 2020
Total video    : 70 video 



Nobar : smkn 3 tangerang selatan

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

14 November 2020
Total video    : 17 video 



Nobar : smkn 12 surabaya

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

16 November 2020
Total video    : 26 video 



Nobar : univ. budi luhur

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

17 November 2020
Total video    :  18 video 



Nobar : stiki bali

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

18 November 2020
Total video    : 4 video 



Nobar : univ. bunda mulia

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

18 November 2020
Total video    : 7 video 



Nobar : Politeknik negeri batam

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

19 November 2020
Total video    : 13 video 



Nobar : universitas tarumanegara

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

20 November 2020
Total video    :  13 video 



Nobar : smkn 1 ciomas

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

21 November 2020
Total video    : 14 video 



Nobar : univ. pelita harapan

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

23 November 2020
Total video    : 7 video 



Nobar : fftv ikj 

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

24 November 2020
Total video    : 292 video 



Nobar : univ. multimedia nusantara

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

25 November 2020
Total video    :  22 video 



Nobar : SMKN 4 malang

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

26 November 2020
Total video    : 70 video 



Nobar : Telkom university

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

27 November 2020
Total video    : 5 video 



Nobar : univ. soegijapranata

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

27 November 2020
Total video    : 2 video 



Nobar : univ. mercu buana

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

27 November 2020
Total video    :14 video 



Nobar : univ. pendidikan indonesia

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

28 November 2020
Total video    : 15 video 



Nobar : politeknik ssr

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

30 November 2020
Total video    :14 video 



Nobar : politeknik ssr

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

30 November 2020
Total video    :110 video 



Nobar : univ. kristen maranatha

Kolaborasi Sebulan Nonton 

Animasi Indonesia

28 November 2020
Total video    : 11 video 
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Liputan pra animakini

KOMPAS.com

Link      : https://www.kompas.com/edu/    
read/2020/10/08/222553571/
secara-daring-animakini-2020-
pertemukan-pelaku-animasi-
indonesia

 

Judul  : Secara Daring, Animakini 2020 
 Pertemukan Pelaku Animasi Indonesia 

Laporan kegiatan acara

Penulis  : Dian Ihsan

Editor     : Yohanes Enggar Harususilo
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Secara Daring, Animakini 2020  Pertemukan Pelaku 
Animasi Indonesia

Laporan kegiatan acara

 Setelah sukses menyelenggarakan 
Animakini 2017-2019, kini penyelenggara kegiatan 
membuat Animakini 2020 secara daring atau online, 
dikarenakan Indonesia masih mengalami pandemi 
Covid-19.

  Ketua Pelaksana Animakini2020, Ehwan 
Kurniawan mengatakan penyelengaraan tahun ini 
berupa sharing animasi dengan narasumber dari 
pengajar animasi profesional, asosiasi animasi 
dan studio animasi, workshop animasi dengan 
narasumber dari pengajar animasi FSR IKJ, dan 
kolaborasi nonton animasi Indonesia secara daring 
selama sebulan.

 Kegiatan di tahun keempat ini, dia 
mengharapkan, akan dijadikan acara yang 
berkelanjutan untuk ke depannya. Namun, dengan 
menitikberatkan pada forum temu para pelaku 
ekosistem animasi di Indonesia.

“Lalu, ada kolaborasi karya tugas akhir, memberikan 
workshop modelling 3D dan motion grafis, Paparan 
Kajian animasi Indonesia, dan sharing pelaku di 
Industri animasi,” kata Ehwan dalam acara webinar 
Animakini2020 terkait “Integrasi Kurikulum 
Akademik Bersinergi Dengan Industri Animasi”, 
Kamis (8/10/2020).

 Ehwan mengaku, acara ini akan berjalan 
selama beberapa hari. Tanggal 8 dan 15 Oktober 
akan diadakan sharing terkait dunia animasi dan 
ilustrasi. 

 Sedangkan tanggal 24-28 Oktober, akan 
diadakan workshop, sharing, talkshow, dan 
penayangan nonton barang animasi Indonesia 
bersama 35 institusi dari karya tugas akhir. 

 Acara ini, kata dia memiliki tujuan melanjutkan 
kegiatan Animakini sebagai program tahunan yang 
menjadi sarana membagi pengetahuan tentang 
perkembangan animasi di Indonesia yang sudah 
memiliki branding yang  baik. 
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Pelaksanaan Animakini di 2019

Laporan kegiatan acara

 Tak hanya itu, acara ini juga bisa mensosial-
isasikan ekosistem animasi di Indonesia saat ini, 
dari sekolah, kampus terkait kajian dan produksi. 

 Kemudian, acara ini bisa berkolaborasi 
untuk membuat jejaring kerja antar wilayah antara 
sekolah, akademik, industri, pemerintah, dan 
komunitas melalui kolaborasi antar kampus dan 
SMK Nonton Bareng Animasi Indonesia selama 
sebulan via youtube channel. 

 Nantinya, masing-masing akan dipromosikan 
di media sosial (medsos) animakini, Untuk 
mengenalkan potensi animasi dari kampus dan 
sekolah untuk keperluan edukasi dan pariwisata. 

“Tujuan terakhir, agar bisa menghasilkan laporan 
jurnal khusus berhubungan dengan kegiatan 
animasi dari pengembangan animasi di tingkat 
pelajar dan mahasiswa, serta di industri animasi 
saat ini dan mengumpulkan data karya animasi 
sebagai bahan kajian animasi,” terang dia.

 Ehwan menceritakan Animakini di tahun 
2019 lalu berlangsung di Teater Jakarta, Taman 
Ismail Marzuki pada 19 September 2019. Acara di 
tahun lalu menampilkan kegiatan seminar akademik 
dan seminar industri, seminar penelitian visual 
dan animasi yang diikuti para pengajar Desain 
Komunikasi Visual, Multimedia, dan Animasi dari 
beberapa kota di Indonesia.

“Dengan menggandeng Asosiasi Industri Animasi 
Indonesia (Ainaki), dan ditutup dengan pengumuman 
lomba animasi tingkat pelajar dan mahasiswa, 
dengan kategori yang dilombakan animasi 2d dan 
3d,” ucap Ehwan.

 Hasil dari kegiatan animakini 2019, lanjut 
Ehwan, dijadikan jurnal khusus animasi dari 
pemakalah penelitian animasi dari berbagai 
kampus, jurnal khusus dari seminar akademik, dan 
industri serta hasil lomba animasi.
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Laporan kegiatan acara

Link      : https://www.kompas.com/
edu/read/2020/10/26/183129671/
animakini-2020-dorong-animasi-
indonesia-hidup-dan-berkembang

 

Judul : Animakini 2020, Dorong Animasi 
Indonesia Hidup dan Berkembang  

Penulis  : Ayunda Pininta Kasih

Editor     : Ayunda Pininta Kasih
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Animakini 2020, Dorong Animasi Indonesia Hidup 
dan Berkembang

  Sejak beberapa tahun ke belakang, ada 
banyak catatan menggembirakan terhadap 
perkembangan dunia animasi Indonesia. 

 Contoh menggembirakan dalam dunia 
pendidikan animasi misalnya, sekelompok 
mahasiswa Indonesia dari Universitas Surya 
dan Unikom Bandung, berhasil menang di ajang 
kompetisi Asiagraph di Taiwan pada Agustus 2017. 
Berhasil mengalahkan 19 tim dari negara Asia 
seperti Jepang, Taiwan, Korea, Filipina, Malaysia, 
dan lainnya. 
 Secara individu pun, beberapa animator 
Indonesia seperti Fieranny Harlita juga tampil 
sebagai pemenang di ajang Digicon Asia 6 di Jepang 
pada November 2017.

 Di sisi produk animasi layar lebar, tayangan 
“Si Juki the Movies” berhasil menggaet penonton 
sekitar 600 ribu orang, yang menjadi sejarah 

bagi tayangan animasi Indonesia. Karya yang 
membanggakan sekaligus “menantang” studio-
studio animasi untuk berlomba menghasilkan 
karya-karya animasi lain yang lebih banyak dan 
semakin berkualitas. 
 
 Guna mendukung perkembangan 
dunia animasi Indonesia, dibutuhkan sinergi 
dari berbagai stakeholder serta pelaku dalam 
ekosistem animasi Indonesia secara keseluruhan. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 
Animakini hadir sebagai forum untuk berbagi 
pengetahuan antara pelaku dalam ekosistem 
animasi agar dapat mendorong langkah-langkah 
yang dibutuhkan saat membuat program 
kolaborasi yang efektif antara pendidikan, industri, 
komunitas, pemerintah, dan media sehingga 
mencapai tujuan dalam meningkatkan pendapatan 
ekonomi kreatif dari sub sektor animasi.

 Rektor IKJ Indah Tjahjawulan dalam 
pembukaan Animakini 2020 secara daring 

KOMPAS.com



Liputan Puncak animakini

Laporan kegiatan acara

KOMPAS.com

mengatakan, Animakini telah memberikan banyak 
catatan menggembirakan terhadap perkembangan 
animasi Indonesia, baik dari segi prestasi di 
pendidikan dan sumber daya manusia di bidang 
animasi secara personal maupun sebagai industri. 
 
“Begitu juga banyaknya kolaborasi kerja antar 
kampus dan studio animasi. Dan pada tahun ini 
yang menjadi catatan yang membanggakan adalah 
Animakini tetap diselenggarakan oleh Fakultas Seni 
Rupa secara mandiri bahkan bisa bersinergi dengan 
Asosiasi Industri Animasi Indonesia dan juga 35 
institusi pendidikan animasi lainnya,” paparnya 
dalam konferensi video, Senin (26/10/2020). 

 Meski pandemi belum berakhir dan semua 
kegiatan publik harus dilaksanakan secara daring, 
kata dia, tidak menjadi halangan bagi Animakini 
untuk hadir sesuai motonya “Meski Berjarak Tetap 
Bergerak”. 

“Animakini melalui berbagai program seperti 

Rangkaian Kegiatan Seru Animakini 2020

 Animakini 2020 disebut berbeda dengan 
Animakini sebelumnya. Di tahun ini, Animakini 
merencanakan beragam kegiatan acara secara 
daring. Di antaranya akan ada sharing animasi, 
workshop animasi dan Kolaborasi Nonton Animasi 
Indonesia secara daring selama sebulan. 

 Sebelumnya, Ketua Pelaksana 
Animakini2020 Ehwan Kurniawan mengatakan 

workshop, seminar, talkshow dan nonton bareng 
secara berjarak tetap bergerak mencari cara agar 
animasi Indonesia terus hidup dan berkembang,” 
imbuhnya.Ia pun mengucapkan penghargaan 
sebesar-besarnya kepada Fakultas Seni Rupa, 
Panitia dan mitra yang telah bekerja keras 
menyelenggarakan acara ini. 

“Semoga Animakini terus berkelanjutan ke depannya 
dan menjadi forum penting yang selalu ditunggu-
tunggu sebagai tempat bertemunya pelaku 
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Animakini hadir sebagai program tahunan yang 
menjadi sarana berbagi pengetahuan tentang 
perkembangan animasi di Indonesia yang sudah 
memiliki branding yang baik.

 Tak hanya itu, acara ini juga bisa 
menyosialisasikan ekosistem animasi di Indonesia 
saat ini, dari sekolah, kampus terkait kajian dan 
produksi. 
 
 Tanggal 8 dan 15 Oktober lalu, telah diadakan 
sharing terkait dunia animasi dan ilustrasi.

    Sedangkan tanggal 24-28 Oktober 2020, 
akan diadakan workshop, sharing, talkshow, dan 
penayangan nonton barang animasi Indonesia 
bersama 35 institusi dari karya tugas akhir. 
Termasuk Seminar Penelitian Akademik (Animasi) 
yang telah terselenggara pada hari ini, Senin 
(26/10/2020).
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IKJ Gelar Animakini 2020

 Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta 
(FSR IKJ) kembali menggelar kegiatan Animasi 
Cikini (Animakini). Berlangsung secara daring, tahun 
ini Animakini mengangkat tema “Animasi Indonesia, 
Meski Berjarak Tetap Bergerak”.

 Rektor IKJ, Dr. Indah Tjahjawulan, M.Sn 
dalam sambutannya pada pembukaan acara 
mengatakan, pandemi tidak akan menghilangkan 
semangat berkarya. Animakini yang sudah menjadi 
salah satu kegiatan tahunan FSR IKJ sejak 2017, 
tetap mengusung semangat berkarya meski di 
tengah pandemi.

“Tentunya semuanya harus dilaksanakan secara 
daring untuk mematuhi protokol kesehatan yang 
dianjurkan oleh Pemerintah. Namun, meskipun 
semuanya harus berjarak, Animasi Indonesia harus 
tetap bergerak,’ ujar Indah, Senin (26/10/2020).

 Beragam rangkaian acara di Animakini 2020, 

diantaranya Pra animakini yang terdiri dari sharing 
session animasi dengan berbagai narasumber 
dari pengajar animasi maupun professional sudah 
berjalan pada 8 dan 15 Oktober lalu.

 Ada juga workshop animasi dengan 
narasumber pengajar animasi dari FSR IKJ pada 24 
Oktober.

 Selanjutnya pada rangkaian puncak 
perhelatan Animakini 2020 diantaranya, Seminar 
Penelitian Akademik terkait Animasi dengan 
narasumber dari berbagai Perguruan Tinggi 
di Indonesia yang akan memaparkan hasil 
penelitian animasi pada Senin,(26/10). Talkshow 
terkait Perkembangan Industri Animasi dengan 
pembicara Daryl Wilson, Ketua Asosiasi Industri 
Animasi Indonesia (AINAKI); Rino Meistapha dan 
Desi Yanti yang merupakan alumni Seni Rupa IKJ 
sekaligus profesional dalam industri animasi pada 
Selasa,(27/10).

 Disusul dengan kegiatan “Kolaborasi Nonton 

WASPADA.ID
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Animasi Indonesia secara Daring Selama Sebulan” 
yang mengajak 35 institusi Animasi di Indonesia 
berkolaborasi bersama untuk menayangkan karya 
animasi pada 28 Oktober yang bertepatan dengan 
hari Sumpah Pemuda.

 Di tahun keempat pelaksanaannya, Rektor 
IKJ berharap kegiatan Animakini tetap berkelanjutan 
kedepannya dengan menitikberatkan pada forum 
temu para pelaku ekosistem animasi di Indonesia. 
Kolaborasi karya tugas akhir, memberikan workshop 
kepada pelajar dan mahasiswa, paparan kajian 
animasi Indonesia dan sharing pelaku di Industri 
animasi di Indonesia.

“Semoga program tahunan ini menjadi sarana 
dan wadah untuk berbagi pengetahuan tentang 
perkembangan animasi  di Indonesia serta 
mensosialisasikan perkembangan ekosistem 
animasi di Indonesia saat ini kepada pelajar tingkat 
bangku sekolah hingga perguruan tinggi terkait 
kajian maupun produksi,” imbuhnya.

 Sementara itu, Ketua Animakini 2020, 
Ehwan Kurniawan, M.Sn mengungkapkan setelah 
tiga tahun diselenggarakan, animakini telah 
memberikan banyak catatan menggembirakan 
terhadap perkembangan animasi Indonesia, baik 
dari segi prestasi di pendidikan dan Sumber Daya 
Manusia (SDM) di bidang animasi secara personal 
maupun sebagai sebuah industri produk, jasa serta 
distribusinya.

“Begitu juga kolaborasi kerja antar kampus dan 
studio animasi untuk menghasilkan karya animasi 
mulai terlihat”, ungkapnya.

 Ehwan menambahkan ada yang spesial di 
Animakini 2020, yaitu Kolaborasi Nonton Animasi 
Indonesia secara Daring Selama Sebulan. Kolaborasi 
ini bertujuan untuk membuat jejaring kerja antar 
wilayah, sekolah, akademik, industri, pemerintah 
dan komunitas melalui kolaborasi antar kampus 
dan SMK untuk mengajak Nonton Bareng Animasi 
Indonesia Sebulan. 
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 Kegiatan ini berlangsung melalui 
kanal YouTube masing-masing institusi yang 
dipromosikan di media sosial @animakini.

 Selain itu, menghasilkan laporan prosiding 
yang berhubungan dengan kegiatan animasi 
dari pengembangan animasi di tingkat pelajar, 
mahasiswa serta di industri animasi saat ini dan 
mengumpulkan data karya animasi sebagai bahan 
kajian animasi.

 Salah satu pembicara dari Puncak Animakini 
2020, pada Seminar penelitian Akademik, Mazaya 
Muftiya Al Farabi memberikan apresiasi untuk 
Animakini 2020.

“Animakini secara daring memberikan kesempatan 
pada khalayak yang lebih luas untuk mengikuti 
seminar bahkan tadi ada salah satu peserta yang 
berasal dari Papua, mungkin kalau diadakan secara 
offline belum tentu dapat mengikuti seminar ini. 
Saya berharap animasi Indonesia dapat semakin 
maju dan dapat menguasai pasar lokal bahkan dapat 

merambah ke negara-negara tetangga”, ucapnya.

 Pada Animakini 2019 lalu, Animakini telah 
menampilkan berbagai kegiatan seperti seminar 
akademik dan industri; seminar penelitian visual 
dan animasi yang diikuti oleh para pengajar Desain 
Komunikasi Visual; dan perlombaan animasi 2d dan 
3d untuk tingkat pelajar dan mahasiswa. Kemudian, 
hasil dari seluruh kegiatan Animakini 2019 dijadikan 
sebuah buku prosiding. (J02).
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Animasi Lokal di Youtube Tumbuh, Bioskop 
Terdampakk Pandemi
 Kegiatan tahunan Animasi Cikini (Animakini) 
kembali digelar dengan mengangkat sejumlah tema. 
Di antaranya adalah perkembangan penayangan 
animasi karya anak bangsa serta dampak akibat 
pandemi Covid-19.

 Seperti diketahui Animakini merupakan 
acara rutin yang diselenggarakan oleh Fakultas Seni 
Rupa (FSR) Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Ketua 
Animakini 2020 Ehwan Kurniawan menyampaikan 
paparan soal perkembangan penayangan animasi 
karya anak negeri. ’’Saya menyajikan riset atau 
pemantauan dari 2014 sampai 2019,’’ katanya.

 Media penayangan animasi yang dia pantau 
mulai di antaranya adalah bioskop, televisi, sampai 
kanal YouTube. Dia memaparkan bahwa ada tren 
kenaikan tayangan kartun di YouTube. Sebaliknya 
ada penurunan di bioskop.

 Dalam paparannya pada 2014 ada film 
animasi yang tayang di bioskop. Kemudian pada 
2017 jumlahnya naik menjadi dua film animasi lokal 
tayang di layar lebar tanah air. Lalu pada periode 
2018 dan 2019 film animasi tanah air absen dari layar 
lebar.

’’Tahun ini sedianya ada enam film animasi yang 
tayang di bioskop,’’ jelasnya.

 Akan tetapi, baru dua animasi saja yang 
tayang yaitu film Titus dari MNC Studio dan Riki 
Rhino dari Batavia Pictures. Sisanya empat film 
animasi lainnya tidak jadi tayang di bioskop sampai 
saat ini. Alasannya adalah bioskop-bioskop di 
Indonesia sudah lebih dahulu ditutup akibat 
pandemi Covid-19.

 Keempat film animasi karya anak bangsa 
yang sedianya tayang di bioskop tahun ini adalah 
Adit Sopo Jarwo The Movie (MD Picture), Si Juki 2 
(Falcon Picture), Riki Rhino 2 (Batavia Picture), dan 
Nussa (Visinema Picture).

JawaPos.com
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 Pada saat tren penayangan animasi di 
bioskop turun dan terdampak pandemi Covid-19, 
Ehwan mengatakan ada pertumbuhan tayangan 
animasi lokal di kanal YouTube.

 Pada 2014 lalu ada 10 animasi lokal tayang 
di YouTube. Kemudian pada 2017 naik menjadi 
20 animasi. Lalu di periode 2018 ada 25 animasi 
tayang di bioskop. Sedangkan di periode 2019 ada 
27 animasi yang diunggah di YouTube.

’’Menunjukkan animator atau studio animasi 
sekarang sudah tahu potensi pendapatan 
(menayangkan, Red) animasinya di YouTube,’’ 
tuturnya.

 Menurut dia channel YouTube animasi lokal 
dengan jumlah subscriber lebih dari satu juta akun, 
memiliki potensi penghasilan yang besar. Apalagi 
jika kreator atau animator konsisten mengunggah 
karyanya.

 Sementara itu, Rektor IKJ Indah 

Tjahjawulan mengatakan ada yang berbeda dalam 
penyelenggaraan Animakini tahun ini. Di antaranya 
adalah harus dilaksanakan secara daring. Karena 
untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah 
pandemi Covid-19.

’’ Namun meski semuanya harus berjarak, 
animasi Indonesia harus tetap bergerak,’’ kata Indah 
yang baru beberapa hari lalu dilantik sebagai Rektor 
IKJ.

 Pada tahun keempat penyelenggaraannya, 
dia berharap Animakini bisa menjaga konsistensinya. 
Sehingga bisa menjadi tempat untuk mendukung 
pertumbuhan animasi di Indonesia.

JawaPos.com
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Animakini 2020 IKJ Digelar Secara Daring
 AJANG Animasi Cikini (Animakini) yang 
merupakan ajang rutin tahunan Fakultas Seni 
Rupa (FSR) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sejak 
2017 kembali digelar. Namun, untuk tahun ini ajang 
tersebut digelar secara daring di tengan pandemi 
Covid-19. 

 Kegiatan Animakini 2020 semakin beragam 
dan meriah dengan berbagai rangkaian acara yang 
berlangsung sejak 8 Oktober hingga 28 Oktober 
2020. Pada tahun ini Animakini mengangkat tema 
“Animasi Indonesia, Meski Berjarak Tetap Bergerak”.

 Rektor IKJ, Dr. Indah Tjahjawulan 
mengutarakan ada yang berbeda pada Animakini 
2020. “Di saat pandemi Covid-19, kegiatan ini harus 
dilaksanakan secara daring. Semuanya harus 
berjarak, Animasi Indonesia harus tetap bergerak 
dengan beragam rangkaian acara di Animakini 
2020,” kata Indah Tjahjawulan, Senin (26/10).

 Di tahun keempat pelaksanaan, Indah 
berharap kegiatan Animakini tetap berkelanjutan 
dan ke depannya menitikberatkan pada forum temu 
para pelaku ekosistem animasi di Indonesia. 

“Semoga program tahunan ini menjadi sarana 
dan wadah untuk berbagi pengetahuan tentang 
perkembangan animasi di Indonesia. Juga 
sebagai sarana mensosialisasikan perkembangan 
ekosistem animasi di Indonesia kepada pelajar 
tingkat bangku sekolah hingga perguruan tinggi 
terkait kajian maupun produksi,” papar Indah. 

 Sementara itu, Ketua Animakini 2020, Ehwan 
Kurniawan mengungkapkan setelah tiga tahun 
penyelenggaraan, Animakini telah memberikan 
banyak catatan menggembirakan terhadap 
perkembangan animasi di Indonesia, baik dari segi 
prestasi dan sumber daya manusia, maupun sebagai 
sebuah industri produk, jasa, serta distribusinya. 
Selaian itu kolaborasi kerja antarkampus dan studio 
animasi untuk menghasilkan karya animasi mulai 
terlihat 

Media Indonesia
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 Lebih lanjut, Ehwan menambahkan ada 
yang spesial di Animakini 2020, yaitu kolaborasi 
nonton animasi indonesia secara daring selama 
sebulan melalui media youtube. “Kolaborasi ini 
bertujuan untuk membuat jejaring kerja antar 
wilayah, sekolah, akademik, industri, pemerintah 
dan komunitas melalui kolaborasi antar kampus 
dan SMK untuk mengajak Nonton Bareng Animasi 
Indonesia Sebulan,” ujarnya. (RO/R-1)

Media Indonesia
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IKJ Kembali Gelar Animakini
 Perhelatan tahuna Animasi Cikini (Animakini) 
kembali diselenggarakan pada Oktober 2020 
dan berlangsung secara daring melalui aplikasi 
Zoom meeting. Kegiatan Animakini 2020 semakin 
beragam dan meriah dengan berbagai rangkaian 
acara yang berlangsung dari 8, 15, 24, 26, 27, dan 28 
bulan Oktober 2020.
 
 Pada tahun ini Animakini mengangkat tema 
“Animasi Indonesia, Meski Berjarak Tetap Bergerak”.

 Rektor IKJ, Indah Tjahjawulan memaparkan, 
ada yang berbeda pada Animakini 2020, “Tentunya 
semuanya harus dilaksanakan secara daring untuk 
mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh 
Pemerintah. Namun, meskipun semuanya harus 
berjarak, Animasi Indonesia harus tetap bergerak 
dengan beragam rangkaian acara di Animakini 2020, 
di antaranya Praanimakini yang terdiri dari sharing 
session animasi dengan berbagai narasumber dari 
pengajar animasi maupun profesional, kemudian 
workshop animasi dengan narasumber pengajar 

animasi dari FSR IKJ,” kata Indah, Senin, 26 Oktober 
2020.
 
 Selanjutnya pada rangkaian puncak 
perhelatan Animakini 2020 di antaranya, Seminar 
Penelitian Akademik terkait Animasi dengan 
narasumber dari berbagai Perguruan Tinggi di 
Indonesia yang akan memaparkan hasil penelitian 
animasi, Senin, 26 Oktober 2029.

 Kemudian talkshow terkait Perkembangan 
Industri Animasi dengan pembicara Daryl Wilson, 
Ketua Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI); 
Rino Meistapha dan Desi Yanti yang merupakan 
alumni Seni Rupa IKJ sekaligus profesional dalam 
industri animasi pada Selasa, 27 Oktober 2020.
 
 Disusul dengan kegiatan “Kolaborasi Nonton 
Animasi Indonesia secara Daring Selama Sebulan” 
yang mengajak 35 institusi Animasi di Indonesia 
berkolaborasi bersama untuk menayangkan karya 
animasi pada 28 Oktober yang bertepatan dengan 
hari Sumpah Pemuda.
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 Di tahun keempat pelaksanaannya, Indah 
berharap kegiatan Animakini tetap berkelanjutan 
ke depannya dengan menitikberatkan pada forum 
temu para pelaku ekosistem animasi di Indonesia.
 
 Kolaborasi karya tugas akhir, memberikan 
workshop kepada pelajar dan mahasiswa, paparan 
kajian animasi Indonesia dan sharing pelaku di 
Industri animasi di Indonesia. Semoga program 
tahunan ini menjadi sarana dan wadah untuk berbagi 
pengetahuan tentang perkembangan animasi di 
Indonesia serta mensosialisasikan perkembangan 
ekosistem animasi di Indonesia saat ini kepada 
pelajar tingkat bangku sekolah hingga perguruan 
tinggi terkait kajian maupun produksi.
 
 Sementara itu, Ketua Animakini 2020, Ehwan 
Kurniawan mengungkapkan, setelah tiga tahun 
penyelenggaraan Animakini sejak tahun 2017 hingga 
2019, Animakini telah memberikan banyak catatan 
menggembirakan terhadap perkembangan animasi 
Indonesia, baik dari segi prestasi di pendidikan dan  

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang animas. Baik 
secara personal maupun sebagai sebuah industri 
produk, jasa serta distribusinya.
 
“Begitu juga kolaborasi kerja antar kampus dan 
studio animasi untuk menghasilkan karya animasi 
mulai terlihat”, ungka Indah

 Ehwan menambahkan, ada yang spesial 
di Animakini 2020, yaitu Kolaborasi Nonton 
Animasi Indonesia secara Daring Selama Sebulan. 
“Kolaborasi ini bertujuan untuk membuat jejaring 
kerja antar wilayah, sekolah, akademik, industri, 
pemerintah dan komunitas melalui Kolaborasi 
antarkampus dan SMK untuk mengajak Nonton 
Bareng Animasi Indonesia Sebulan. Kegiatan ini 
berlangsung melalui kanal YouTube masing-masing 
institusi yang dipromosikan di media sosial @
animakini,” jelasnya.
 
 Tentunya kegiatan ini ingin memperkenalkan 
potensi animasi dari tingkat pelajar bangku sekolah 
hingga perguruan tinggi untuk keperluan edukasi 
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dan pariwisata. Selain itu, menghasilkan laporan 
prosiding yang berhubungan dengan kegiatan 
animasi dari pengembangan animasi di tingkat 
pelajar, mahasiswa serta di industri animasi saat 
ini dan mengumpulkan data karya animasi sebagai 
bahan kajian animasi.
 
 Salah satu pembicara dari Puncak Animakini 
2020, pada Seminar penelitian Akademik adalah 
Mazaya Muftiya Al Farabi memberikan apresiasi 
untuk Animakini 2020. “Animakini secara daring 
memberikan kesempatan pada khalayak yang 
lebih luas untuk mengikuti seminar bahkan tadi 
ada salah satu peserta yang berasal dari Papua, 
mungkin kalau diadakan secara offline belum 
tentu dapat mengikuti seminar ini. Saya berharap 
animasi Indonesia dapat semakin maju dan dapat 
menguasai pasar lokal bahkan dapat merambah ke 
negara-negara tetangga”, ucapnya.
 
 Pada Animakini 2019 lalu, Animakini telah 
menampilkan berbagai kegiatan seperti seminar 
akademik dan industri; seminar penelitian visual 

dan animasi yang diikuti oleh para pengajar Desain 
Komunikasi Visual dan perlombaan animasi 2D dan 
3D untuk tingkat pelajar dan mahasiswa.
 
 Kemudian, hasil dari seluruh kegiatan 
Animakini 2019 dijadikan sebuah buku prosiding. 
Pada tahun ini Animakini tidak jauh berbeda 
meskipun harus dilaksanakan secara daring, 
bahkan kegiatan Animakini 2020 lebih panjang dan 
beragam dari tahun-tahun sebelumnya.
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IKJ Gelar Animakini 2020
 Fakultas Seni Rupa (FSR) Institut Kesenian 
Jakarta ( IKJ) kembali menggelar  Animasi Cikini 
(Animakini) yang merupakan ajang rutin tahunan 
sejak tahun 2017. 

 Selain memajukan dunia animasi tanah air, 
Animakini 2020 membawa pesan khusus melalui 
tema yang diusung “Animasi Indonesia, Meski 
Berjarak Tetap Bergerak”. 

 Rektor IKJ yang baru Indah Tjahjawulan 
menjelaskan ada yang berbeda pada pelaksanaan 
Animakini 2020. 

“Tentunya semuanya harus dilaksanakan secara 
daring untuk mematuhi protokol kesehatan yang 
dianjurkan oleh Pemerintah. Namun, meskipun 
semuanya harus berjarak, Animasi Indonesia harus 
tetap bergerak dengan beragam rangkaian acara di 
Animakini 2020,” tegas Indah. 

 Ia menjelaskan Animakini 2020 

menghadirkan beragam aktifitas terdiri dari sharing 
session animasi dengan berbagai narasumber dari 
pengajar animasi maupun professional, kemudian 
workshop animasi dengan narasumber pengajar 
animasi dari FSR IKJ. 

“Semoga program tahunan ini menjadi sarana 
dan wadah untuk berbagi pengetahuan tentang 
perkembangan animasi? di Indonesia serta 
mensosialisasikan perkembangan ekosistem 
animasi di Indonesia, harap Indah.

 Harapan senada disampaikan Ketua 
Animakini 2020, Ehwan Kurniawan.  

“Animakini telah memberikan banyak catatan 
menggembirakan terhadap perkembangan animasi 
Indonesia, baik dari segi prestasi di pendidikan 
dan SDM bidang animasi secara personal maupun 
sebagai sebuah industri produk, jasa serta 
distribusinya,” jelas Ehwan. 

 Ehwan juga melihat hasil dari kolaborasi 
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antar pemangku kepentingan dunia animasi 
Indonesia telah menunjukan hasilnya. “Begitu juga 
kolaborasi kerja antar kampus dan studio animasi 
untuk menghasilkan karya animasi mulai terlihat”, 
ungkapnya. 

 Ehwan menambahkan ada yang spesial di 
Animakini 2020, yaitu “Kolaborasi Nonton Animasi 
Indonesia secara Daring Selama Sebulan”. Kegiatan 
bertujuan memperkenalkan potensi animasi dari 
tingkat pelajar bangku sekolah hingga perguruan 
tinggi untuk keperluan edukasi dan pariwisata

“Kolaborasi ini bertujuan membuat jejaring 
kerja antar wilayah, sekolah, akademik, industri, 
pemerintah dan komunitas melalui Kolaborasi antar 
kampus dan SMK untuk mengajak Nonton Bareng 
Animasi Indonesia Sebulan,” jelasnya.

 Kegiatan ini akan berlangsung melalui 
kanal YouTube masing-masing institusi yang 
dipromosikan di media sosial @animakini.

  Penelitian akademik, Mazaya Muftiya 
Al Farabi memberikan apresiasi positif untuk 
Animakini 2020. 

“Animakini secara daring memberikan kesempatan 
pada khalayak yang lebih luas untuk mengikuti 
seminar bahkan tadi ada salah satu peserta yang 
berasal dari Papua, mungkin kalau diadakan secara 
offline belum tentu dapat mengikuti seminar ini,” 
ujarnya. 

“Saya berharap animasi Indonesia dapat semakin 
maju dan dapat menguasai pasar lokal bahkan 
dapat merambah ke negara-negara tetangga”, 
tambahnya.

Rangkaian Animakini 2020 

 Kegiatan Animakini 2020 sendiri akan 
berlangsung dari 8, 15, 24, 26, 27 dan 28 Oktober 
2020.   Rangkaian puncak perhelatan Animakini 
2020 akan menggelar berbagai even seperti 
Seminar Penelitian Akademik terkait Animasi 
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dengan narasumber dari berbagai Perguruan Tinggi 
di Indonesia yang akan memaparkan hasil penelitian 
animasi pada Senin (26/10/2020). 

 Talkshow terkait Perkembangan Industri 
Animasi dengan pembicara Daryl Wilson, Ketua 
Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI); Rino 
Meistapha dan Desi Yanti yang merupakan alumni 
Seni Rupa IKJ sekaligus profesional dalam industri 
animasi pada Selasa (27/10/2020). 

 Selain itu ada pula kegiatan “Kolaborasi 
Nonton Animasi Indonesia secara Daring Selama 
Sebulan” menggandeng 35 institusi Animasi 
di Indonesia berkolaborasi bersama untuk 
menayangkan karya animasi pada 28 Oktober 
bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. 

 Di tahun keempat pelaksanaannya, Rektor 
IKJ berharap kegiatan Animakini tetap berkelanjutan 
ke depannya dengan menitikberatkan pada forum 
temu para pelaku ekosistem animasi di Indonesia. 
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animakini-2020-rektor-ikj-animasi-
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g=2.215322388.2002764867.1603683827-
321714440.1578351002 

Judul : Animakini 2020, Rektor IKJ: Animasi 
  Indonesia Bergerak

Penulis  : Dian Ihsan

Editor     : Yohanes Enggar Harususilo
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 Animakini 2020, Rektor IKJ: Animasi Indonesia 
Bergerak
 Sebanyak 55 sampai 70 persen pekerja di 
industri animasi dan kreatif di Indonesia banyak 
datang dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan ( 
SMK). Pekerja itu masuk dalam anggota Asosiasi 
Industri Animasi Indonesia ( AINAKI). 

“Jadi pekerja animasi yang terserap member 
AINAKI memiliki proposi 55-70 persen merupakan 
lulusan SMK. Ini berdasarkan survei yang dilakukan 
terkait sumber daya manusia (SDM),” ucap Ketua 
Umum AINAKI Daryl Wilson dalam acara webinar 
Animakini2020, Selasa (27/10/2020).

 Daryl mengaku, para lulusan SMK di member 
AINAKI ini rata-rata bekerja di perusahaan dengan 
tingkat SDM lebih dari 50 pekerja. Adapun member 
AINAKI ada sebanyak 92 anggota, terdiri dari 
perusahaan animasi berbadan hukum, universitas, 
politeknik, sekolah vokasi, kursus, dan komunitas. 

 Hingga kini, bilang Daryl, baru sekitar 25-30 
persen pelaku industri yang telah terdata di AINAKI. 
Dia memperkirakan ada kurang lebih 9.000 pekerja 
animasi di Indonesia.

 “Angka itu belum termasuk bagi yang bekerja di 
perusahaan asing maupun yang bekerja di luar 
negeri,” ungkap Daryl. 

 Dia menyebutkan, terkait SDM berdasarkan 
profesi yang sangat disukai di bidang animasi, 
banyak mengarah ke 3D Animator, Mograph Artist, 
Storyboard Artist, Video Editor, 3D Modeller, 
Lighting Artist, 3D Generalist, Compositor, 
Ilustrator, dan sebagainya.

 “Terkait SDM ini berdasarkan data survei industri 
animasi yaitu sebesar 7 ribu pekerja. Data yang 
diperoleh dari lowongan pekerjaan yang dibuka oleh 
70 perusahaan dan studio animasi lokal pada tahun 
2019,” jelas Daryl. 
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 Bahkan, sambung dia, perkiraan nilai jasa 
animasi nasional di tahun 2020 mencapai Rp 600-
800 miliar. Namun, angka itu hanya terkait jasa 
produksi animasi saja.
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 Dalam rangka memperingati Hari Sumpah 
Pemuda, Animakini 2020 Fakultas Seni Rupa IKJ 
menggelar “Kolaborasi Sebulan Nonton Bareng 
Animasi Indonesia” yang akan digelar Rabu, 28 
Oktober 2020. 

 Kegiatan “nobar” (nonton bareng) animasi 
Indonesia ini merupakan hasil kolaborasi Animakini 
(Animasi Cikini) dan Asosiasi Industri animasi 
Indonesia (Ainaki), Asprodi DKV Indonesia bersama 
29 institusi pendidikan dari SMK serta kampus di 
Indonesia. 

 Kegiatan menayangkan karya animasi dari 
tugas akhir siswa/ mahasiswa sebagai gerakan 
mengangkat potensi seni, budaya, kepahlawanan, 
dan wisata nusantara untuk menjalin komunikasi 
dan kerjasama antar institusi mempromosikan 
karya animasi Indonesia. 

 Tujuan nonton bareng secara daring animasi 
Indonesia ini untuk mengukur dan mengevaluasi 
kuantitas dan kualitas karya animasi dari semua 
institusi yang memiliki mata kuliah animasi. 

 Tidak hanya itu, ke depan diharapkan akan 
muncul kerja sama peningkatan kualitas sumber 
daya manusia dari institusi terlibat untuk saling 
berbagi pengetahuan berintegrasi dengan Ainaki, 
pemerintah daerah, komunitas, dan media untuk 
kemajuan bersama.

Semangat Sumpah Pemuda

“Ketika kita berjalan sendiri-sendiri untuk 
mempromosikan karya animasi dari masing-masing 
institusi terjadi keterbatasan konten dan budaya 
yang ingin ditampilkan,” jelas Ehwan Kurniawan, 
Ketua Pelaksana Animakini 2020. 

 Namun, tambahnya, ketika institusi 
pendidikan memiliki visi dan misi sama untuk 
menampilkan karya animasi dari karya akademik 
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akan terlihat keragaman, keunikan, dan potensi 
besar yang bisa ditonjolkan dari ciri khas Indonesia 
yang kaya akan budaya. 

“Keragaman dan perbedaan itu harusnya bisa 
menjadi kekuatan Indonesia yang bisa menjadi 
tontonan yang mengedukasi dan menambah 
pengetahuan generasi muda. Dengan kebersamaan 
animasi Indonesia mampu dan bisa go internasional,” 
tegas Ehwan. 

 Kegiatan akan berlangsung pada Hari 
Sumpah Pemuda (28/10/2020), mulai pukul 13.00-
17.00 WIB melalui link pendaftaran nonton daring: 
http://bit.ly/nobaranimakini2020 

Ke-30 institusi terlibat meliputi: 

1. Animasi ISI Yogyakarta (Rocket to rocket)
2.  Animasi Udinus Semarang (Plastic) 
3. Binus Animation, Jakarta & Tangerang 

(Aquiescence) 
4. Deskov FSR IKJ Jakarta (A Brief of Jakarta) 

5. DKV Universitas Bunda Mulia, Jakarta (Go Alex) 
6. DKV Universitas Mercu Buana (Perkampungan 

Budaya Betawi) 
7. DKV Universitas Tarumanagara, Jakarta (One in 

a milion) 
8. DKV Universitas Pelita Harapan, Tangerang 

(Gede)
9. DKV ITB Bandung (Fomophobia)
10.  DKV Universitas Maranatha , Bandung (Sudara-

Renjana) 
11. DKV Universitas Telkom, Bandung (Legenda 

Paser Putri Petung) 
12. DKV Universitas UPI, Bandung (Cook Assigment 

2)
13. DKV Universitas Sahid Surakarta (Ayo Terapkan 

Hidup Sehat) 
14. DKV Universitas Soegijapranata, Semarang 

(Bellspalsy) 
15. DKV ITS Surabaya (Kabatara) 
16. DKV UK Petra Surabaya (Dulie) 
17. FFTV IKJ Jakarta (Hope) 
18. FTV Universitas Multimedia Nusantara, 

Tangerang (Thinking-Out-loud) 
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19. FTV ISI Surakarta (Rempah Nusantara) 
20. FTV ISI Denpasar (Pencegahan Virus Corona)
21. Politeknik Negeri Batam (Sebangsa tak 

Sebahasa)
22. Politeknik SSR (Serangan Kadet 1947) 
23. Unikom Bandung (Super Nelli (Lomba Menari)
24. SMKN 1 Ciomas (Cultural Soul) 
25. SMKN 3 Tangsel (Sari Mulya) 
26. SMKN 12 Surabaya (Yellow Jack) 
27. SMKN 4 Malang (Kiwa) 
28. STIKI Bali (Makna Ogoh-ogoh) 
29. Universitas Budi Luhur (Ayo Menabung) 
30. Universitas Amikom Yogya (Peephole)
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