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Sebelum kita memulai
Bapak dan ibu serta rekan media dan peserta yang terhormat, selamat datang dalam 
acara Forum Anime Indonesia. Sebelum kami memulai diskusi ini, kami akan 
menyampaikan prosedur dan tata tertib diskusi terlebih dahulu. 

Acara ini merupakan acara diskusi bersama. KAORI Nusantara sebagai tuan rumah akan
menjadi fasilitator di antara Anda untuk berdiskusi. Kami berharap sifat diskusi yang 
interaktif akan menguak fakta-fakta baru dari dunia event budaya pop anime di 
Indonesia. 



Tempat duduk
Anda bebas duduk di mana saja, kecuali di barisan yang diperuntukkan bagi undangan. 

You can sit in any available seats, except in the designated seat for our invitation. 

Mohon mengikuti acara sampai selesai untuk mendapatkan sertifikat Anda. Sebelum 
diskusi berakhir, kami akan memberikan kupon untuk ditukarkan dengan sertifikat. 

Please take discussion to the end to get your certificate. In a few minutes before the end, 
we will distribute the coupon that can be exchanged with the certificate. 



Berdiskusi
Seluruh diskusi dilakukan dalam Bahasa Indonesia. 

The discussion is conducted in Indonesian language, please bring your assistant or
interpreter if not speaking Indonesian. 

Pembawa acara akan memandu diskusi Anda. Anda dapat ikut berdiskusi dalam acara 
ini. Silakan mengangkat tangan Anda dan berbicara setelah diizinkan oleh pembawa 
acara dan sebutkan nama Anda. 

The moderator will guide the discussion. You can participate in the discussion. Please
raise your hand and after you got the permission, please tell your name and then talk. 

Mohon menggunakan bahasa yang singkat dan lugas. Pembawa acara berhak 
memotong diskusi Anda. 

Please use clear, short sentences. The moderator has the right to cut your discussion. 



Berdiskusi
Mohon matikan dering telepon Anda. Jika Anda ingin berbicara atau menelepon, 
mohon keluar dari ruangan, kemudian angkat telepon Anda.

Please set your phone in silent / manner mode. If you need to talk or call, please go
outside the room and answer the phone. 

Mari menjaga ketertiban diskusi dengan tidak mengobrol dengan teman di sebelah / 
geng Anda, menggunakan kata-kata kasar, menyoraki, atau melanggar norma 
kesopanan. 

Keep the discussion civilised by not talking with your friends or group, using profane
words, shouting, or being indecent. 

Pembawa acara berhak mengeluarkan pihak yang mengganggu jalannya diskusi. 

Moderator reserves the right to remove parties violating the discussion process. 



Susunan Acara
Topik Detail Waktu

Pengantar (slide ini) Pemaparan materi mengenai event di 
Indonesia dan dunia dari tim KAORI.

20 menit (1315 1335)

Planning the Event: Stakeholders Bagaimana sebuah event direncanakan, 
siapa targetnya

30 menit (1335 1405)

What people wants, what sponsor 
wants, what guest wants

Apa yang diharapkan pengunjung event, 
apa yang diharapkan sponsor sebelum 
memutuskan masuk/datang ke sebuah 
event

30 menit (1405 1435)

The event culture Seperti apa budaya event di Indonesia? 
Apa yang terjadi di lapangan?

30 menit (1435 1505)

Disaster, problem forecasting and
mitigation

Masalah-masalah yang dialami dalam 
event dan solusi / penanggulangannya

30 menit (1505 1535)

Making an ideal event Penutup, rangkuman diskusi 10 menit (1535 1545)



Apa itu event?
Matsuri adalah sebutan untuk acara atau festival. 

Di Jepang, matsuri merupakan salah satu ritual keagamaan, walau dalam beberapa
puluh tahun belakangan ini matsuri menjadi hal yang sekuler. 

Di Indonesia, ada beragam acara dengan tema budaya Jepang, baik tradisional maupun 
pop. 



Eventing as an Eminently Social 
Thing (1)

Teori agama Émile Durkheim (The Elementary 
Forms of Religious Life, 1912)  dibawa ke studi 
fandom untuk memahami kegiatan kolektif

Event sebagai ritual: Kegiatan bersama yang 
membuat identitas komunitas menjadi nyata

Komunitas otaku menjadi ada karena hadir ke 
event yang sama, dengan memakai atribut yang 
sama (cosplay, kaos wibu, pin, ganci), dan 
melakukan hal yang sama (wotagei, nyanyi 
bareng), yang mewujudkan identitas otaku 
mereka



Eventing as an Eminently Social 
Thing (2)

Matsuri (Susan Napier, Anime from Akira to 
Princess Mononoke, 2005): situasi di mana suatu 
kelompok bisa menampilkan diri dan interaksi 
yang berbeda dari norma kehidupan sehari-hari

Pada dasarnya matsuri adalah bagian yang 
terintegrasi dalam budaya Jepang.

Dalam matsuri, seseorang berlaku dari
-orang 

menampilkan dirinya, memadukan beragam hal.

Ian Buruma: Pain and ecstasy, sex and death, 
worship and fear, purity and pollution are all vital 
elements in the Japanese festival.



Eventing in Mix Media Perspective

2016)

Event tidak menambah atau mengubah cerita asli, tetapi 
memungkinkan penggemar berinteraksi dengan media 
dalam bentuk lain (bertemu seiyuu, membeli merchandise, 
dsb.)

Melalui event, penggemar mengonsumsi konten 
sekaligus menciptakan dan berbagi konten mereka sendiri 
(fanart, doujinshi, cosplay, dsb.)



Planning Dari Hulu ke Hilir

Perencanaan

Pencarian 
Sponsor 

dan Guest

Persiapan 
AcaraAcara

Evaluasi



Apa tujuan yang hendak dicapai?
Pengunjung membayar (atau tidak membayar) sejumlah uang dengan harapan akan 
mendapatkan kesenangan yang diingkannya

Event melakukan branding dan positioning di media sosial maupun acaranya sendiri; 
tidak ada dua acara yang target pengunjungnya sama persis

Apa ekspetasi penyelenggara? Apa ekspetasi pengunjung? Apa ekspetasi sponsor? Apa 
ekspetasi exhibitor?

Dalam hal layanan yang diberikan tidak sesuai dengan ekspetasi pengunjung, apa yang 
dilakukan?
◦ Damage control (Public Relations)

◦ Service Recovery (segera atau setelah event)

◦ Evaluasi yang dilaksanakan secara baik dan benar



Event Di Berbagai Belahan Dunia
Secara umum ada dua pendekatan event:

Business to Community
◦ Menampilkan produk-produk korporat, pengunjung berinteraksi dengan brand

◦ Otakon, Anime Expo (Amerika Serikat)

◦ Anime Japan, Tokyo Game Show (Jepang)

◦ C3 AFA ID, Indonesia Comic Con (Indonesia)

Community to Community
◦ Menampilkan produk buatan pengguna (dengan beberapa booth korporat), pengunjung

berinteraksi dengan pengunjung lain

◦ Comic Market (Jepang)

◦ Comic Frontier (Indonesia)



Case Study: Comic Market (Jepang)
Comic Market diselenggarakan oleh organisasi
nirlaba Comiket Production Committee (CPC)

Pengunjung tahunan: 500-600 ribu orang dalam 3
hari (rata-rata 

Partisipan circle sekitar 35 ribu (pendaftar 50 ribu). 
Satu circle hanya buka 1 meja selama 1 hari. 

Menggunakan seluruh area Tokyo Big Sight (luas 
total 102 km persegi)

Pengunjung harus mengantri sekitar 3-4 jam untuk
bisa masuk ke dalam venue



Planning Timelines (C93)
Karena Comiket adalah acara rolling dan berlangsung dua 
kali setahun, maka actual work dimulai segera setelah 
Comiket ditutup. Untuk menyiapkan Comiket 93 
(Desember 2017), proses dimulai segera setelah C92 
berakhir. 

Proses Tenggat Waktu

Pendaftaran Circle Pertengahan Agustus 
2017 September 2017

Negosiasi dengan pihak 
korporat

Agustus September 
2017

Finalisasi layout booth dan 
korporat serta acara

Oktober 2017

Eksekusi 29-31 Desember 2017



The Professional Volunteer
Sekitar 3 ribu orang berpartisipasi menjadi volunteer di 
Comiket

Proses perekrutan volunteer tidak dilakukan secara oprec; 
peminat mengirimkan e-mail ke alamat yang ditunjuk 

Volunteer berasal dari beragam kalangan dan ditempatkan
sesuai keahliannya masing-masing. Banyak di antara mereka
yang bekerja di perusahaan besar.

Standar yang dipatok sangat tinggi; volunteer harus bekerja
dengan standar seperti di industry hospitality lain (kereta api,
pelayanan publik) serta tidak boleh bermalas malasan

passion, jika mereka 
punya kecintaan maka mereka pasti akan bekerja dengan 



Collaboration & Coordination
Panitia berkoordinasi dengan beragam pihak untuk 
mengamankan jalannya Comiket

Koordinasi dengan stasiun kereta api (TWR Rinkai,
Yurikamome), pemadam kebakaran, rumah sakit, dan
kepolisian setempat

TWR Rinkai menyiapkan jadwal perjalanan KRL tambahan di
pagi dan sore hari untuk mengangkut pengunjung Comiket

Dilakukan rekayasa alur masuk Tokyo Big Sight, pengunjung 
diarahkan berjalan memutar (tidak stuck segera di depan 
Tokyo Big Sight)

Tidak ada pengalihan arus kendaraan, namun polisi berjaga
mengamankan pejalan kaki yang hendak menyeberang 
(dilarang membawa kendaraan ke area Comiket)



Edukasi Pengunjung & Partisipan
JR East dan TWR Rinkai mengarahkan pengunjung 
untuk menggunakan IC card (uang elektronik). 
Tersedia pula pass khusus untuk datang ke Comiket 
di jalur TWR. 

Peringatan dilarang berlari; pengunjung dilarang
berjalan di atas eskalator 

Tersedia rambu-rambu pengingat yang tersedia di 
berbagai tempat

Untuk booth yang sangat ramai (壁サークル, kabe 
circle), antrian bisa mengular; pengunjung dipecah ke 
beberapa banjar antrian (途中列, tochuu retsu)

Secara berkala panitia mengusir rombongan yang 
lesehan di jalanan



Edukasi Pengunjung & Partisipan



Pencegahan dan Mitigasi Bencana 
Tersedia automatic external defibrillator 
(aed) di setiap titik

Area dilarang duduk / menaruh barang
dilabeli dengan jelas di lantai

Dalam hal terjadi kondisi darurat, tersedia 
mobil ambulans terparkir di bagian luar

Setiap hari flow pengunjung dievaluasi,
diterapkan buka-tutup sesuai dengan situasi
dan kondisi tertentu


