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Buka Pixela Studio

KesuKsesan komik 
nyol nyol tak mem-
buat Miladya Rahma-

wati berpuas diri. anggota 
Muslim Designer Communi-
ty tahun 2014 itu tetap aktif 
mengungah karya grafis dan 
serial singkat nyol nyol di 
Instagram @ilovenyolnyol. 

Langkah ini dilakukan 
untuk menaikkan popula-
ritas brand, serta menjadi 
alternatif kelanjutan seri 
nyol nyol yang ditunggu 
banyak penggemar.

Mila berencana menerbit-
kan seri kedua nyol nyol di 
sejumlah penerbit mayor 
serta mengirimnya ke situs 
Webtoon. 

Ke depannya, dia berharap 
karakter nyol nyol dapat 
diaplikasikan dalam bentuk 
game, video animasi (film 
kartun), serta berbagai mer-
chandise unik yang berbeda 
dari model mainstream. 

Di tengah kesibukannya 
membesarkan nama nyol 
nyol, Mila membuka usaha 
baru bernama Pixela studio. 
Dia mendirikannya sejak 
2016 bersama sang suami 
yang bekerja sebagai dokter. 

studio ini melayani jasa 
pembuatan komik, desain 
logo, ilustrasi, packaging, 

hingga undangan dan 
berbagai jenis merchandise.

Omsetnya mencapai Rp 
2 juta hingga Rp 3 juta per 
bulan dengan sasaran pe-
langgan dari seluruh daerah 
di Indonesia.

“saya dan suami sama-
sama menggemari desain 
dan menggambar, sehingga 
kami mengerjakan pesanan 
secara bersama-sama," 
paparnya. 

Meski terbilang mahir 
membuat komik, Mila 
mengaku sering mengalami 
artblock (malas untuk 
menggambar komik). 

Kondisi ini kadang mem-
buatnya kesulitan menentu-
kan ide cerita atau karakter 
komik yang akan digambar.

untuk mengatasinya, 
alumnus uM tahun 2012 
tersebut memotivasi diri 
sendiri, bahwa masa muda-
nya saat ini merupakan usia 
produktif. 

Jika bertambah nanti 
belum tentu apakah dirinya 
memiliki fisik yang kuat 
untuk tetap berkarya. 
“Pembuatan satu halaman 
komik bisa mencapai 6 
jam bahkan seharian. Jadi, 
harus banyak bersabar,” 
pungkas Mila. (riris aditia) 

Bangun KaraKter 
Lugu dan 
AgAmis

komik nyol nyol

Industri komik selama ini didominasi cerita-
cerita roman, action, dan komedi. Komikus 
yang mengangkat tema keagamaan jarang 

ditemui, terutama di Indonesia. 

MILaDYa Rah-
mawati memilih 
komik sebagai 
sarana dakwah. 

Pehobi desain dan menggam-
bar ini konsisten memasuk-
kan nilai-nilai Islam ke da-
lam komik buatannya. 

sejak Mei 2013, lulusan De-
sain Komunikasi Visual (DKV) 
universitas negeri Malang 
(uM) ini memperkenalkan 
karakter nyol nyol, kartun 
berwajah imut dan lucu. 

nyol nyol mengenakan dress 
syar’i berwana putih dengan 
hijab merah muda berhias bu-
nga kamboja di sisi kanannya. 

selain namanya yang unik dan 
mudah diingat, salah satu pembe-
da nyol nyol dengan komik yang 
beredar di pasaran dilihat dari segi 
cerita. 

Karakter nyol nyol di-setting se-
bagai pribadi yang lugu dan agamis. 
Dia sering mengajak teman-teman-
nya ke arah kebaikan, seperti rajin 
ibadah, menyayangi hewan, menja-
uhi pacaran, dan sebagainya.

Kartun nyol-nyol diaplikasikan ke 
dalam berbagai versi, seperti poster, 
ilustrasi digital, infografis, serta se-
rial komik singkat yang diunggah di 
ngomik.com. Dari sana, Mila men-
dapat banyak apresiasi.

salah satunya datang dari pener-
bit buku anakkita yang meminta-
nya membukukan serial komik nyol 
nyol pada tahun 2014.

“Tak ada niatan usaha. Ke-
betulan waktu itu masih ku-
liah DKV, sehingga kebiasaan 
menggambar hanya dijadikan 
untuk mengasah kemampuan. 
alhamdulillah, responsnya 
bagus.” ungkap Mila kepada 
Surya. 

usai komik pertamanya 
diterbitkan secara mayor, su-
lung dua bersaudara ini fokus 
menggarap merchandise nyol 
nyol sebagai produk promosi. 

Mulai dari gantungan kun-
ci, kaus, stiker, block note, 
hingga tas ransel. Beberapa 
merchandise ditawarkan di 

b e r b a g a i 
pameran  atau dijual secara online.

namun, ada pula yang dibagikan 
gratis kepada pembaca yang mem-
beli komik nyol nyol secara lang-
sung kepada Mila. 

Pembeli komik dan merchandi-
se nyol nyol datang dari berbagai 
daerah di Indonesia, serta beberapa 
negara asing seperti singapura dan 
Malaysia. 

Kebanyakan memuji karya Mila, 
namun segelintir orang memandang 
sinis. ada juga yang mengatakan 
dia sok suci, sok agamis, dan seje-
nisnya. 

Mungkin karena komik Mila isi-
nya menasihati, sehingga beberapa 
orang kurang suka. "Tapi bagi saya 
itu adalah kerikil-kerikil kecil dalam 
misi saya berdakwah lewat nyol 
nyol," tandasnya.  (riris aditia) 
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