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ABSTRAK 

 

Kurnia Dhien, 2006. Pengantar Karya Tugas Akhir ini berjudul Perancangan 
Komik Hyang Dalam Menumbuhkan Apresiasi Generasi Muda Kepada Kesenian 
Wayang.  

Wayang adalah sebuah warisan budaya yang ternilai harganya. Sekarang 
mulai terasa transparant  keberadaannya di negaranya sendiri. Sungguh ironis 
memang, tetapi dengan keadaan kehidupan sosial dan perubahan budaya sekarang 
ini bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi pada kesenian yang menjadi 
kebanggaan nasional ini lenyap dimakan kesombongan jaman. 

Dengan media yang sederhana komik, yang merupakan salah satu dari 
media komunikasi visual, penulis berusaha untuk mengangkat dan mencoba 
memunculkan kembali minat masyarakat, khususnya generasi muda sebagai 
tulang punggung kehidupan bangsa ini kepada kesenian wayang yang patut dijaga 
kelestariannya sebagai pusaka yang nantinya diturunkan kembali kepada anak 
cucu bangsa di masa mendatang. 

 
 
 

ABSTRACTION 
 

 
Kurnia Dhien, 2006. Preface of final assignment titled Comic Design in orfer to 
thr art of puppet. 

Puppet is our cultural heritage which is priceless. Nowadays its presence 
seems so transparent in its own countries. So ironic, but due o our social living 
and our culture changes, its could be possible the art that being the pride of our 
coyntry lost by the time.  

By the simple media, comic, writer try to improve and expose people’s 
interest especially to be preserved 
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“Sekecil apapun kemampuan dan tujuan yang kamu punyai 
Gapai dan kejarlah dia. 
Dengan doa dan usaha  

Kelak akan menjadi sesuatu yang besar  
yang tak pernah kamu bayangkan saat ini”  

 
“Jangan memahat emas dengan lidahmu 

Tapi pahatlah dengan kedua tangan sambil menatap langit-langit rumah-Nya”  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kecintaan akan seni budaya nasional pada saat ini dapat dikatakan 

mengalami masa-masa krisis diambang masa kepunahan, bahkan bisa dibilang 

diujung jurang peradaban baru. Keadaan tersebut amat terasa sekali didaerah 

perkotaan dan daerah sekitarnya. Seakan–akan hanya menunggu saat yang tepat 

untuk musnah. Tragis memang apabila keadaan tersebut sampai terjadi di negara 

kita sendiri yang dikenal oleh negara luar sebagai negara dengan keaneka ragaman 

seni dan budayanya.  

Kemajuan jaman yang kini meningkat kejaman modern, perubahan sifat 

dan prilaku pendididikan sekarang, serta kemajuan teknologi dalam segala bidang, 

merupakan ujung pangkal timbulnya gejala yang menimpa nasib seni dan 

kebudayaan nasional Indonesia. Apakah demikian buruknya efek dari 

perkembangan jaman yang mengakibatkan generasi muda pada jaman sekarang 

ini sangat kurang perhatiannya terhadap kebudayaan peninggalan sejarah yang 

sekalipun sangat tinggi mutunya, tetapi tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan 

tuntutan jaman. Suatu dilema yang patut kita jawab sebagai tantangan bagi kita, 

selaku generasi muda penerus warisan bangsa. 

Dengan masuknya berbagai macam bentuk hiburan dan informasi melalui 

media komunikasi yang makin bervariasi dan mudah didapat, tanpa dirasakan 

lambat laun mulai menggeser seni budaya nasional. Hal tersebut tidak dapat 



dipungkiri. berdasarkan realita yang dapat kita lihat didalam kehidupan sehari–

hari, di daerah kota besar dan sekitarnya, masyarakat cendrung lebih memilih 

budaya luar yang dianggap lebih modern dan sesuai dengan pola pikir kehidupan 

diabad ini. Pergeseran nilai–nilai budaya tersebut memang merupakan salah satu 

efek dari perubahan budaya manusia dalam kurun waktu tertentu berdasarkan cara 

pemuasan kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi perubahan pada nilai–nilai budaya 

itu merupakan suatu hal yang wajar. Namun ironis sekali bila masyarakat 

Indonesia nantinya menyingkirkan kesenian tradisional yang merupakan hasil dari 

budaya  nenek moyang yang mengandung banyak sekali nilai–nilai serta falsafah 

kehidupan yang luhur begitu saja ke dalam etalase musium, dengan dalil sudah 

tidak ditemukannya lagi validitas untuk digunakan lagi dijaman modern yang 

serba canggih dan instan ini. 

Generasi muda merupakan objek yang paling sensitif dan rentang terhadap 

efek dari hasil perubahan budaya. Mereka cendrung menerima dan 

mengekspoitasi suatu yang baru. Sehingga hal–hal tersebut kebanyakan langsung 

tertanam dalam pola pikir dan tingkah laku kehidupan mereka sehari–hari. Gaya 

budaya jaman ini ketika manga, komik, film animasi, film layar lebar dan game 

dengan mantap menyebar keseluruh bagian dunia, dan ditengah–tengah 

penganeka ragaman standard–bearers budaya Internasional, menciptakan sebuah 

trend baru didalam kehidupan generasi muda Indonesia. Hampir keseluruhan 

produk yang dikonsumsi mereka merupakan hasil karya seni seniman–seniman 

luar negeri; Seperti Jepang, Hong Kong, Amerika, dan sebagian negara Eropa. 

Proses penciptaan karya seni tersebut sudah pasti membawa situasi lingkungan 



sosial berdasarkan tempat seniman itu berdomisili. Permasalahan yang timbul, 

apakah sesuai dengan lingkungan sosial Indonesia. Tetapi kenyataannya hasil 

karya tersebut merupakan konsumsi utama yang mampu menarik simpatik 

generasi muda kita. Kondisi tersebut berdampak semakin terpuruknya hasil 

kesenian tradisional negara ini. Dalam realitanya dapat kita lihat, mereka lebih 

bangga memajang gambar–gambar, beraksesoris, mengkoleksi dan menggunakan 

barang–barang yang berikon produk–produk import tersebut. Bahkan terinfeksi 

juga kedalam tingkah laku dan gaya hidup di dalam linkungan pergaulan mereka. 

Sedangkan hal sebaliknya menimpa karya seni tradisional maupun nasional.  

Masuknya produk–produk tersebut secara gencar kedalam negeri tanpa 

diadakannya keseimbangan dengan budaya lokal, akan menambah simpati dan 

kebanggaan terhadap negara luar. Mereka akan lebih mengenal dan lebih tertarik 

menerapkan hasil budaya luar dibandingkan hasil budaya tradisional dan nasional 

bangsa sendiri. Bagaimana nasib kesenian tradisional, apakah kita akan 

membiarkan satu persatu kesenian tradisional menghilang.  

Kesenian wayang merupakan salah satu dari kesenian tradisional yang 

kian transparan keberadaanya seiring dengan perkembangan jaman menuju 

masyarakat modern. Dikalangan generasi muda, kesenian wayang kalah pamor 

dengan hadirnya manga, komik, film layar lebar, film animasi, komik dan game. 

Ironisnya sedikit sekali dikalangan mereka yang masih mau melirik, menonton, 

bahkan mengetahui keberadaan mereka sebagai kesenian tradisional Indonesia. 

Terutama di daerah perkotaan dan sekitarnya. Melalui media yang sederhana dan 

banyak disebut–sebut sebagai media yang merusak, dianggap buah terlarang 



“Pengacau” sekolah ini, dimulai tahun 1962 sampai dengan sekitar tahun 80-an, 

komik berhasil mempengaruhi generasi muda Indonesia dengan daya tariknya 

membentuk sebuah generasi yang meminati kesenian tradisional, khususnya 

wayang.  

Kalu kita coba petik dari upaya yang dilakukan oleh negara luar yang hasil 

karya kreator komiknya mendemam di Indonesia, seperti Jepang, Hong Kong, 

Amerika dan sebagian negara Eropa, sebagian besar karya mereka mengangkat 

tema cerita yang bersumber dari unsur–unsur budaya yang berkembang dinegara 

mereka. Mereka berhasil mengadopsi unsur–unsur budaya yang ada, seperti cerita, 

legenda, mitos menjadi sebuah alur cerita yang menarik dengan gaya visualisasi 

dan eksploitasi tokoh karakter yang apik. Contoh kecil komik Hong Kong 

”Saint”, berhasil mengawinkan unsur cerita legenda kera sakti ”Sun Go Khong, 

tanpa merombak besar–besaran unsur cerita dasar. Tetapi visualisasi karakter 

diramu dengan gaya gambar realis khas mereka, ditambah unsur futuristik. 

Dinegara Japang, cerita tersebut dirombak kedalam bentuk yang lebih fiktif, 

begitu pula visualisasi gambarnya. Alhasil komik ”Dragon ball” berhasil meledak 

di Indonesia dan daerah asalnya sekitar tahun 90-an. Mereka mencoba melakukan 

eksperimen–eksperimen baru untuk mengangkat unsur budaya yang ada untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Tanpa disadari mereka berhasil 

membuat generasi yang meminati kesenian tradisional, bahkan dapat mengangkat 

derajat bangsa mereka dimata dunia Internasional. 

  Usaha–usaha serta kegiatan tersebut dapat menjadi acuan dan kita jadikan 

perbandingan dengan dunia perkomikan Indonesia sekarang ini. Walaupun 



sekarang ini perkomikan Indonesia sedang mengalami masa surut, namun diam–

diam mengeliat mencuri perhatian. Bukan sebuah hal yang mustahil, melalui 

media tersebut dapat memunculkan kembali sebuah generasi baru yang meminati 

kesenian tradisional dan menciptakan keseimbangan dan filterisasi terhadap 

kebudayaan luar yang masuk. Sehingga timbul sebuah pemikiran untuk perlunya 

diangkat usaha–usaha yang efektif dan efisien yang bisa dicermati dari usaha–

usaha sebelumnya dalam mengangkat cerita pewayangan kedalam media komik. 

Sebagai usaha yang coba diambil penulis setelah mencermati usaha usaha 

yang dilakukan sebelumnya, penulis mencoba bereksperimen menggabungkan 

unsur–unsur budaya dengan cerita sci-fi (Science fiction) futuristik, kedalam 

sebuah karya komik dengan judul ”Hyang”. 

 

B. Penegasan Judul 

Dengan judul Perancangan Komik ”Hyang” Dalam Menumbuhkan 

Apresiasi Generasi Muda Kepada Kesenian Wayang, penulis berusaha 

memaksimalkan rancangan dalam komik dengan visual yang dibuat sedemikian 

rupa agar dapat menarik minat target audience. 

Berikut ini merupakan penegasan dari judul di atas : 

 Perancangan, merupakan aktifitas atau sebuah kegiatan nerencanakan 

dengan cermat tentang suatu kegiatan  guna meraih  suatu target atau sasaran. 

 Komik adalah seni berurutan yang terjuktaposisi (berdampingan atau 

bersebelahan) (Scott McCloud, 1993 ; 8-9) 



 Hyang menurut pengertian yang diambil dari sebuah buku Prawimba 

Adiluhung, Sejarah Perkembangan Wayang, S Haryono adalah Roh–roh leluhur. 

Komik Hyang adalah sebuah produk sebagai alat atau benda sebagai media 

komunikasi, untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Sedangkan untuk 

mengkomunikasikn produk tersebut sudah tentu menbutuhkan sarana komunikasi 

lainya, seperti halnya promotion mixs. Jadi komik disini merupakan satu kesatuan 

produk dan semua kegiatan, termasuk kegiatan promosi untuk 

mengkomunikasikannya, hingga mencapi tujuan yang  

diharapkan 

Apresiasi merupakan penghargaan, penyampaian, dengan sasaran secara 

psikologis kepada suatu hal. 

Wayang merupakan sebuah bentuk boneka dan bayangan yang 

merupakan perwujutan dari karakter–karakter dalam cerita atau lakon yang ada. 

Yang dikenalikan oleh manusia, atau biasa disebut wayang, dalam suatu 

pagelaran. Di Indonesia wayang sudah diakui sebagai kesenian dan budaya asli 

Indonesia. 

Jadi secara keseluruhannya pengertian judul diatas merupakan aktifitas 

atau kegiatan dalam merencananakan mengkomunikasikan komik Hyang untuk 

mendapatkan perhatian generasi muda sebagai target audience, kepada wayang 

sebagai seni dan budaya nasional. 

 

C. Batasan Masalah 



Untuk membatasi masalah menumbuhan apresiasi generasi muda 

terhadap kesenian wayang, maka perlu diadakan pembatasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Memaksimalkan kegiatan dalam konsep perancangan visual untuk 

mengupayakan tumbuhnya kecintaan dan minat pada kesenian wayan , 

melalui media komik buku sebagai media terpilih dan generasi muda 

sebagai terget audience. 

2. Judul komik yang akan diangkat adalah ”Hyang”, mengangkat lakon cerita 

Barata Yudha, karya Empu Kanwa, yang berasal dari kesusastraan Jawa 

kuno. Dengan repretoar wayang purwa dan golek, penulis mencoba 

bereksperimen menambahkan unsur–unsur fiksi ilmiah dan futuristik tanpa 

menghilangkan unsur–unsur serta nilai–nilai yang terkandung didalam 

penokohan dan intisari cerita Barata Yudha untuk membentuk kekuatan 

didalam cerita, serta gaya visualisasi gambar yang diharapkan dapat 

menyesuaikan dengan selera target audience pada saat ini. Sebagai usaha 

menumbuhkan generasi yang meminati kesenian tradisional nantinya. 

3. Kemudian mengkonsep kegiatan untuk mempromosikan karya agar memuat 

pesan–pesan, gagasan–gagasan, pemilihan media serta menterjemahkannya 

kedalam tampilan visual maupun verbal secara efektif dalam menyampaikan 

pesan kepada target audience. 

 

D. Rumusan Masalah 



Permasalahan yang menjadi kendala dalam menumbuhkan apresiasi 

generasi muda kepada kesenian wayang yaitu : 

1. Bagaimana menciptakan sebuah karya dalam media komik yang sesuai dengan 

selera dan tuntutan generasi muda sebagai target audience. 

2. Bagaimana mengefektifkan media komik sebagai salah satu media komunikasi 

visual yang mampu membawa dan berperan dalam pelestarian budaya 

nasional, terutama wayang. 

3. Bagaimana membentuk dan membagun sebuah citra dari karya visual tersebut 

yang nantinya akan berlanjut pada minat generasi muda untuk mencoba 

menggali lebih jauh kesenian dan kebudayaan nasional.  

4. Bagaimana merencanakan atau menyajikan sebuah strategi dan konsep 

promosi karya visual yang terealisir nantinya secara kreatif, efektif dan 

efisien. 

 

 

 

F. Tujuan 

1. Menciptakan karya visual yang kreatif dan menarik sebagai upaya 

menumbuhkan kecintaan dan minat generasi muda terhadap kesenian wayang. 

2. Menciptakan generasi yang meminati dan mencintai kesenian tradisional, 

khususnya wayang yang terancam dilupakan karena kemajuan jaman. 



3. Membentuk rasa kebanggaan dan memiliki terhadap produk lokal dan mampu 

menempatkannya sebagai pilihan utama dihati generasi muda, secara bertahap 

dan efektif. 

4. Memilih dan merencanakan penggunaan media yang akan memuat pesan–

pesan penjualan yang efektif dalam menyampaikan pesan, maupun efisien dari 

segi biaya. 

 

G. Metode Pengumpulan dan Analisa Data 

Dalam membantu keefektifan hasil pengupayaan meumbuhkan kecintaan 

dan minat generasi muda kepada kesenian wayang melalui media komunikasi 

visual. Metode pengumpulan dan analisa data yang akan dilakukan berupa : 

1. Observasi  

Data segar yang dikumpulkan dengan mengamati prilaku dan keadaan yang 

relevan. Riset penjelasan ini mungkin menghasilkan beberapa hipotesa 

mengenai bentuk karya kepada target audience dan riset pasar dalam konsep 

promosi. 

2. Studi pustaka 

Mengumpulkan data dari sumber–sumber yang telah ada berdasarkan buku–

buku dan bahan pustaka pendukung lainnya. 

 

H. Target Audience 

Target audience dari komik yang akan menjadi masyarakat pembaca adalah 

sebagai berikut: 



1. Demografi  

• Jenis kelamin : Semua jenis kelamin 

• Golongan usia : Golongan usia antara 13 – 27 tahun 

• Pendidikan  : SMP – Mahasiswa 

• Agama  : Semua agama 

• Pendapatan  : Menengah ke atas 

2. Geografi   

• Lokasi  : Kota besar di Indonesia 

3. Psikografi  

• Kepribadian  : I-Am-Me, yaitu orang-orang yang biasanya        

berusia muda, dan cenderung suka bertingkah. 

Experientalis, yaitu orang-orang yang mengejar 

kehidupan mendalam yang kaya dan ingin 

mengalami secara langsung apa yang  diberikan 

hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
KAJIAN TEORI 

 

Komik 

 
1. Pengertian Komik 

Komik yang beraneka ragam bentuk dan rupanya itu sudah hampir satu 

abad melanglang buana ikut menyemarakan keaneka ragaman seni budaya dunia. 

Dengan keunikan  dan daya tarik erotismenya, komik dapat menciptakan, 

melenakan bahkan memfanatikan pembacanya. Pengertian tentang komik 

sebenarnya memiliki banyak arti dan sebutan yang dapat disesuaikan dengan 

tempat masing-masing komik itu berada dan perkembangannya.secara umum 

komik diartikan dengan gambar bercertia atau cerita bergambar. Sudah cukup 

banyak tulisan–tulisan dan pemahaman serta pengertian komik secara teoritis 

maupun istilah–istilah, tetapi belum mencapai kesatuan pendapat yang dapat 

digunakan dengan baku secara umum 

Berdasarkan data–data yang diperoleh, penulis mendapat beberapa 

pengertian yang membantu penulis mendapatkan pandangan tentang komik yang 

membantu penulis ntuk memahami komik lebih luas lagi.   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  ( KBBI ) pengertian komik  adalah 

a.  Cerita bergambar (Dalam majalah, surat kabar atau berbentuk buku) yang     

umumnya mudah dicerna dan lucu. 

b.    Pelawak ; Badut 



 

Komik pada hakekatnya adalah cerita bersambung yang disajikan 

dalam bentuk gambar ilustrasi (Artini kusmiati R, Sri pujiastuti, Pramudji 

Suptandar,1999:57). 

Maestro komik Will Eirnes menggunakan istilah seni berurutan untuk 

menjelaskan komik.  

Menurut Scott Mccould memberikan pendapat bahwa komik adalah: 

Gambar-gambar serta lambang-lambang lain yang ter-jukstaposisi 

(berdekatan, bersebelahan, istilah yang sulit dalam sekolah seni) dalam 

turutan tertentu untuk menyampaikan informasi dan atau mencapai tanggapan 

estetis dari pembacanya. (Schot McCloud, 2001: 8-9) 

Dari beberapa pengertian komik diatas penulis dapat melihat persamaan 

arti dalam menjelaskan pengertian komik yaitu sebagai media komunikasi, 

khususnya visual, yang dapat memberikan informasi dan tujuan estetisnya untuk 

dinikmati para audiencenya.  

 

2. Jenis-Jenis Komik 

a.   Dalam komik terdapat beberapa jenis komik. Komik dikategorikan 

menurut bentuk atau format tampilan dan menurut cerita yang diangkat.  



Berdasarkan data yang penulis dapati melalui observasi di toko buku 

maupun taman bacaaan, berdasarkan cerita, komik yang beredar di Indonesia 

dalam beberapa tahun belakangan, antara lain : 

a. Komik Superhero 

Komik dengan jenis cerita ini didasari dengan cerita fiksi. Nilai moral 

yang ditanamkan didalam komik tesebut adalah membela keadilan dan kebenaran 

dimuka bumi. Dengan mengadopsi mitos–mitos maupun cerita yang murni fiktif, 

yang dibumbui dengan scient fiction tokoh utama dengan kekuatan super yang 

dasyat tercipta.. Dengan kostum ketat, dengan warna yang mencolok, menambah 

daya tarik komik ini. Tokoh utama komik tersebut adalah ikon yang paling 

menonjol, biasanya dalam cerita ini, seorang penulis mengangkat satu tokoh saja 

atau memberikan alternative kepada pembaca untuk memilih tokoh idolanya. 

Komik–komik tersebut menjadi ciri khas komik Amerika yang beredar di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

(kiri) Spawn, (kanan) Wolferine      

PMK, Marvel komik 

  



b. Komik Laga  

Umumnya komik ini mengambil cerita dari legenda–legenda dalam 

suatu lingkup daerah atau wilayah tertentu. Mengangkat cerita seorang tokoh 

yang mempunyai kehebatan dalam ilmu bela diri. Selain bersumber dari cerita–

cerita legenda, komik silat juga dapat merupakan cerita fiksi yang mengadopsi 

tokoh–tokoh bela diri yang sudah dikenal dilingkup budaya tertentu. Komik 

tersebut selain menyajikan alur cerita yang menarik, juga menyajikan teknik–

teknik  bela diri yang menawan. Dan boombastis Komik–komik dengan cerita 

seperti merupakan ciri dari komik Hong kong, dan Jepang.   

 

 

(kiri) Kungfu Boy, 

 (kanan) Twin 

Elex media komputindo  

dan M&C Comik 

 

 

c. Komik horor 

Komik ini merupakan kumpulan cerita–cerita seram yang menegangkan 

dan seram, yang berhubungan dengan dunia supra natural. cerita yang diangkat 

kadang merupakan cerita legenda, adapula yang mengangkat kisah nyata yang 

pernah dialami melalui tahapan penelitian, adapula yang hanya cerita fiktif 

semata. Pergulatan antara sang tokoh dengan mahluk–mahluk halus yang belum 

  



pernah dilihat oleh mata, menambah  menarik dan keingintahuan pembaca untuk 

membacanya.         

 

 

 

 

 

(kanan) (kiri), Serial misteri   

 Elex media komputindo 

d. Komik Roman  

Menceritakan kehidupan kaum muda pada umumnya yang tidak lepas dari 

masalah percintaan. Konflik–konflik antara dua insan tentang kehidupan 

percintaan, kebahagiaan, keselarasan hidup bahkan konflik percintaan atau 

musibah percintaan., disajikan dengan gaya yang menarik dan menyentuh hati 

pembacanya.komik–komik semacam ini lebih diminati oleh remaja perempuan.  

 

 

 

(kanan) (kiri), Lohna 

Dragon produksi 

e. Komik Detektif 

 

  



Komik ini mengangkat cerita–cerita kriminal yang dibuat sedemikian 

rupa, seakan akan mengajak para pembacanya ikut berfikir dabn memutar otak 

seperti tokoh utama didalam komik, sehingga pembaca ikut serta 

mengungkapkan kasus–kasus yang sulit yang diciptakan didalam komik tersebut. 

Cerita yang diangkat bukan merupakan kisah nyata, tapi lebih banyak diangkat 

dari kisah–kisah fiktif saja. Kadang ceritanya berakhir dengan pemecahan 

masalah, tetapi ada juga yang dibiarkan mengambang dan menjadi pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kanan) (kiri), Dektektif Kindaichi,  Elex media komputindo 

f. Komik humor 

Tokoh–tokoh dalam komik ini mengajak kita untuk tertawa. Tingkah dan 

kelakuan tokoh aneh dengan gaya gambar kartun, selalu mengundang tawa 

  



membuat komik ini dipilih untukn melepaskan beban setelah seharian melakukan 

aktifitas. Cerita yang diangkat bisa merupakan cerita fiksi, maupun cerita 

berdasarkan kehidupan nyata yang dialami sehari-hari. Kadang cerita nyata lebih 

fiktif dari cerita fiksi. Hal tersebut dengan jeli dilihat oleh komikus. Mereka 

mengangkat unsur unsur didalam masyarakat, seperti politik, sosial, budaya 

kedalam gambar dan kalimat yang kocak.  

 

 

 

 

 

 

 

(atas) Panji Koming, (bawah) Gerfield 

 

 

g. Komik spitual 

Komik ini lebih mengangkat cerita–cerita yang dengan nuansa Agamis. 

Seperti mengangkat cerita tokoh–tokoh yang berpengaruh dari suatu agama, 

maupun cerita– cerita kebajikan maupun nilai–nilai yang terkandung dalam 

ajaran agama atau kepercayaan tertentu, dengan maksud agar pembaca lebih 

 



memahami sebuah ajaran agama atau kepercayaan melalui media komik 

terasebut. Golongan pembaca komik ini lebih sempit, dikarenakan hanya 

dikonsumsi oleh pembaca dengan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan isi 

komik tersebut. 

h. Komik pendidikan 

Jenis komik ini dibuat dengan maksud mempermudah pemahaman terhadap 

suatu bidang ilmu. Cerita yang diangkat menyakut dari bidang ilmu tertentu 

yang dikemas kedalam sebuah komik. Komik ini penuh dengan pengetahuan, 

tidak sebatas pengetahuan umum dasar saja yang dikonsumsi oleh anak–anak 

tetapi juga pengetahuan tingkat lanjut yang cocok untuk dikonsumsi oleh 

kalangan dewaasa.  

i. Komik sport 

Komik ini menceritakan kehidupan sekelompok atau individual dalm 

mencapai sebuah prestasi di bidang olahraga. Hal yang disorot didalamnya bukan 

hanya menyangkut tehnik–tehnik didalam olahraga, akan tetapi juga intrik–intrik 

kehidupan yang terjadi dalam proses pencapaian prestasi. 

 

 

(kiri) The Picher,  

(kanan)Street Soccer      

 Elex media Komputindo, Biki 

 

 

  



j. Komik wayang 

Komik jenis ini sudah lama beredar dipasaran seperti nama besar Kosasih, 

Ardisoma, Oerip.Akan tetapi masa–masa kejayaan komik tersebut sudah hilang. 

Belakangan ini muncul kembali komik–komik dengan repretoar wayang 

dipasaran. Ada yang hanya mencetak kembali komik–komik karya komikus 

dahulu, ada juga yang memproduksi baru. Komik tersebut kurang banyak 

peminatnya, dan hanya dijual ditoko buku tertentu. 

 

 

 

 

( kiri)  

(kanan)  

Banjaran 

Dahara komik 

 

k.  Komik seks 

Komik seks atau yang kita lebih kenal dengan hentai, dengan gaya gambar 

manga ini walaupun peredarannya tidak begitu terperhatikan tebih banyak 

beredar di media cayber atau internet, tetapi nyatanya komik–komik dengan 

cerita–cerita seks ini sempat beredar dan sudah dapat kita temui di taman bacaan 

dalam bentuk komik buku. Entah dari mana jalur distribusinya, akan tetapi 

sepengatahuan penulis, salah satu penerbit indonesia sempat menerbitkan komik 

  



tersebut.. komik tersebut menceritakan prilaku seks remaja. Rasa keingintahuan 

remaja tentang seks, kisah–kisah lucu dalam seks, bahkan sampai imajinasi bebas 

tentang seks.  

 

 

 

 

 

 

          

 

(kiri) (kanan) Haruka Seventeen      

Nihon komik 

Sedangkan jenis komik menurut cerita yang diambil untuk behan cerita 

pembuatan komik di indonesia. Menurut Marcel Bonnef (1998) menyebutkan 

antara lain : 

a.  Komik Wayang 

Komik Wayang adalah komik yang ceritanya mengambil ceritanya 

diilhami oleh reptoar wayang klasik. Namun dalam komik tersebut tidak menutup 

kemungkinan ada beberapa perubahan atau improvisasi cerita, akan tetapi masih 

dalam koridor cerita wayang yang menjadi acuannya. Dalam komik wayang, yang 

  



sering menjadi bahan cerita antara lain wayang purwa, wayang golek, wayang 

beber, wayang klitik dan wayang wong. Dalam pembuatan komik ini seorang 

komikus harus mengerti betul alur cerita pada cerita pewayangan yang akan 

diangkat sebagai reptotoar sebuah komik. Tentang pengambarannya komik 

wayang harus disesuaikan dengan karakter tokoh cerita dan asesories tokohnya 

sering kali mengacu pada tokoh wayang sebenarnya, namun bisa mengubah sesuai 

dengan improvisasi sang komikusnya. Sebagaian besar komikus lebih memilih 

gaya realisme, yang lebih kaya peluang improvisasi dan berekspresi . karena itu 

sebagaian besar komik lebih cenderung atau  kebanyakan kearah Wayang Wong 

dan disini ekspresi wajah lebih bervariasi dalam membantu menganalisa watak 

tokohnya. 

 

 

 

 

 

Cerita Wayang Ramayana 

(Marcel Bonneff. Komik Indonesia, 1998) 

b.   Komik Silat  

Kata silat atau pencak berarti tehnik bela diri, dalam hal ini ada beberapa 

gerakan antara lain tendangan, pukulan, serangan mendadak, menghindar dan 

sebagainya. Tehnik bertempur dalam bela diri dianggap ”buah” sedangkan 

  



“bunganya” adalah sisi estetis dar silat itu sediri. Kebanyakan komik silat sering 

mengangkat cerita atau legenda dalam suatu wilayah atau daerah yang telah 

menjadi semacam cerita rakyat dan dianggap pernah ada atau terjadi. Jadi komik 

silat adalah komik yang ceritanya diilhami oleh cerita atau budaya bela diri atau 

silat dalam suatu lingkup daerah atau wilayah tertentu. Dalam pembuatan komik 

silat juga mengalami perubahan sesuai dengan daya jelajah imajinasi sang 

komikusnya tetapi masih dalam kaidah cerita silat yang diangkat.  

 

 

 

 

 

Contoh Komik Silat 

(Marcel Bonneff. Komik Indonesia, 1998) 

 

c.  Komik  Humor 

Kata humor sediri adalah analogi dari segala hal yang berbau lucu, jenaka, 

konyol yang disitu sering terjadi plesetan cerita, dan ini menjadi salah satu cara 

menarik perhatian orang pada masalah sosial dan terkadang merupakan pelarian 

dari kenyataan melalui plesetan. Dalam komik humor, bentuk visual lucu atau 

humor bukan menjadi cara menarik selera humor seseorang akan tetapi cerita atau 

ungkapan dari tokoh komik tersebut menjadi lebih penting. Jadi baik maupun 



tidaknya komik humor dalam menjadikan tertawa pembaca sering tergantung pada 

tingkat apresiasi dalam memahami rasa humor dalam komik atau tinggi rendahnya 

selera humor pembaca. Jadi komik humor adalah jenis komik yang ceritanya 

penuh dengan kejenakaan, kelucuan dan plesetan cerita dari sebuah peristiwa atau 

keadaan. 

 

 

 

 

 

 

 Contoh Komik  Humor 

(Marcel Bonneff. Komik Indonesia, 1998) 

 

d.  Komik Roman 

 Dalam bahasa Indonesia, kata roman jika digunakan sendiri berarti kisah 

cinta. Dalam kisah cinta tersebut banyak menceritakan kisah percintaan, 

kebahagiaan, keselarasan hidup bahkan konflik percintaan atau musibah 

percintaan. Sering kali komik cinta merupakan representasi dari  kisah cinta 

komikusnya, teman dekat atau sekedar menyadur cerita cinta pada novel atau 

buku-buku cerita cinta yang ada. Jadi, komik roman adalah komik yang ceritanya 



tentang kisah cinta/roman percintaan yang disitu ada adegan kebahagiaan, 

keselarasan, percintaan, konflik cinta atau musibah dalam percintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh komik Roman 

(Marcel Bonneff. Komik Indonesia, 1998) 

 

 Dalam perkembangannya jenis komik menjadi sangat bervariasi. 

Terkadang gejala tersebut timbul dari suatu keadaan yang dalam anggapan 

sebagaian orang atau komikus tidak puas terhadap keadaan sekarang. Pada 

perkembangan sekarang muncul gerakan-gerakan komik dengan semangat 

pembrontakan dan anti kemapanan. Jenis komik ini antara lain: 

       a. Komik Underground 

Istilah  Underground berarti komik bawah tanah. Dalam komik istilah 

Underground sebenarnya lebih pada sifat atau semangat gerakan distribusinya 

atau pengedarannya yang nyaris tanpa publiksi. Kebanyakan pada komik ini 



hanya difoto copy atau dicetak dengan hitam putih dan beredar hanya dari teman 

ke teman, dari event ke event dan tidak melalui jalur distributor resmi  

        

(kiri) Pecel komik, (tengah) Kompekdis, (kanan) Gibug & Oncom      

Wizard Indonesai 

b.  Komik Indie 

Kata Indie sebenarnya berasal dari kata Independent yang berarti merdeka, 

tidak terikat pada sesuatu ikatan. Dalam fenomena komik ini, mereka para 

komikus berusaha untuk tidak selalu mengikuti selera pasar (Masyarakat 

pembaca) dan dalam segi pemasaran atau penggadaan tidak terikat dengan 

penerbit (industri) dan berusaha berbeda dengan yang sudah ada dalam segi 

penggambaran lebih ke komik art-nya.  

 

 

 

Contoh komik  

Indie 

( Blank Magazine. 2003) 



 

Tema-tema yang sering diangkat dalam komik ini adalah tema “Anti 

Hero” anti narasi dan mendobrak pakem estetika komik mainstream melainkan 

lebih pada penampilan grafis, idiom yang dipakai hingga pada dataran filosofisnya 

dan ideologisnya.  Sering kali cerita yang diangkat antara lain tentang  

ketimpangan sosial, kebobrokan sistem politik, budaya, yang mana semangat yang 

diusung dari komikusnya serta esensi dari isi komik itu adalah semangat  

pembrotakan terhadap “kemapanan”. Dalam hal distibusi atau penggandaan karya 

komiknya sering kali mengunakan foto copy,  

 

3. Sejarah Komik Indonesia 

Komik merupakan salah satu bentuk dari kesenian, Komik telah lama 

mengkukuhkannya dalam salah satu karya seni yang tua. Seni bertutur ini bahkan 

lebih dulu ada sebelum manusia mengenal tulisan. 3000 SM para seniman komik 

Mesir telah membuat karya komik atau seni bertutur dengan media dinding dan 

atap Papyrus. Seniman-seniman Roma dijaman Kaisar diketahui menggambar 

kartun dengan satir-satir yang tajam pada tabulae.  

Bangsa Indonesia telah lama mengenal tradisi bercerita dengan gambar. 

Ada lukisan gua pada jaman pra sejarah, relief candi, naskah daun lontar, ilustrasi 

pada naskah kuno, membuktikan hal itu. Di Indonesia, candi Prambanan dengan 

cerita Ramayana atau candi Borobudur Relief kehidupan dan ajaran Budha 

Gautama menunjukan jalan menuju nirwana sering kali dibandingkan dengan 



buku batu. Seperti halnya dinding pada gua Lascaux, belum mengandung sandi 

yang membentuknya menjadi bahasa, tetapi sudah menunjukkan “pesan” sebagai 

upaya komunikasi non-verbal yang paling kuno. Tentu saja agak terburu-buru bila 

menganggapnya sebagai bentuk dari komik, dikarenakan antara reilef dan komik 

memiliki sedikit banyak persamaan dan perbedaan. Sama halnya dengan 

penglihatan seorang penceramah yang melukiskan perjalannan urutan relief itu 

tidak mengandung kisah. Gambar sebagai acuan dan patokan bagi kesinambungan 

cerita. 

Dalam masa modern ini dikenal adanya suatu bentuk cerita naratif yang 

diungkapkan dalam bentuk gambar-gambar disebut komik. Menurut Marcel 

Boneff termasuk dalam “kesusastraan populer yang bergambar”, sifatnya ringan, 

menghibur dapat menjangkau khalayak pembaca dan dilengkapi dengan lukisan-

lukisan. Perbedaan antara relief dan komik relief dibuat hanya denan satu cerita 

pada suatu bangunan, maka jumlahnya terbatas atau bahkan unik dan dibuat 

dalam bentuk banyak/masal relief tujuannya untuk memperindah bangunan suci 

atau simbol perjalannan manusia untuk bertemu dewanya, sedangkan komik 

tujuan untuk para konsumen, dijual, mendatangkan keuntungan bagi pembuat dan 

penerbitnya. Sebagian besar relief kisahnya keagamaan sedangkan komik 

kisahnya beraneka, dari bentuk kisah keagamaan, wayang, silat, roman dan lain-

lain yang dapat menghibur pembacanya.  

Perbedan yang tampak jelas antara komik dan relief dalam memahaminya 

adalah pada bentuk, maksudnya dalam relief pembaca harus mengartikan, 

menfsirkan sendiri sendi plot, setting dan adegan demi adegan tanpa bantuan 



narasi tertulis secara jelas. Dalam memahami sebuah atau rangkaian relief seorang 

penikmat harus terlebih dahulu memahami kisah dari relief itu sendiri. Sedangkan 

kalau dalam komik pembaca  lebih mudah memahami maksud dari komik itu 

sendiri karena didalam komik terdapat narasi, teks dialog, urutan plot dan panel 

yang jelas.Dari uraian perbedaan antara komik dan relief diatas, maka terdapat 

kesamaan diantara keduanya. Kesamaan diantara keduanya terdapat pada tujuan 

dan sifat yaitu komik dan relief sama-sama menjadikan gambar menjadi media 

pengungkapan atau media untuk menceritakan sesuatu kepada khalayak. 

Kembali ke Sumber Kebudayaan Nasional (1954- 1960) 

  Para pendidik menentang komik yang berasal dari Barat bahkan produk 

imitasinya (Sri Asih). Pendidik mengkritik bukan hanya bentuknya yang tidak 

mendidik tapi juga gagasannya juga dianggap berbahaya. Pada tahun 1954 para 

pendidik tersebut hendak menghentikan penerbitan komik untuk selamanya, 

namun beberapa penerbit sepertinya menanggapi gejala tersebut antara lain 

penerbit Melodi Badung dan Keng Po di Jakarta memberikan tanggapan terhadap 

masalah tersebut. Mereka mengerti bahwa komik yang diterbitkan harus menggali 

dan mengandung unsur budaya nasional dan memberikan sumbangan terhadap 

bagi pembangunan nasional karena itulah muncul komik dengan format baru yang 

disebut “komik wayang”. Terbitan pertama kali antara 1954 dan 1955 yaitu 

Lahirnya Gatotkatja  terbitan Keng Po, Raden Palasara  karya Johnlo dan 

Mahabaratha karya Kosasih terbitan Melodi. 

 Masyarakat sangat merespon gejala tersebut yang dianggap komik dengan 

budaya asli nasional, para pendidikan pun puas dengan adanya majalah anak-anak 



berjudul Tjahaja. Pada saat itu pula masalah dijadikan alat bantu pendidikan 

sekolah rakyat (Sekolah Dasar). Selain majah tersebut terbit pula majalah Aladin, 

majalah ini menghadirkan tokoh-tokoh dongeng yang dikenal oleh anak-anak 

kecil seperti Nelayan Pak Katung atau Anak Bawang.  

 Kembali kekomik wayang yang dianggap masih menjadi bagaian dari 

pelestarian dan menghargai warisan budaya asli Indonesia begitu diterima oleh 

masyarakat. Keberhasilan ini mengakibatkan komik-komik Amerika diabaikan 

oleh masyarakat dan menempatkan komik Eropa ditempat kedua setelah Komik 

Indonesia. Penerbit Melodi telah menyasar dengan tepat dan berhasil menduduki 

tempat pertama. Bandung menjadi pusat produksi komik dan penerbit Melodi 

menempatkan sebagai ujung tombak perkembangan komik saat itu dan RA 

Kosasih sebagai komikkus utamanya. Dalam menciptakan karya komik wayang, 

komikus mencontoh dalang dengan kisah-kisah mitologi dan tokoh—tokoh dalam 

pewayangan serta gambar pakem tetapi tidak menutup kemungkinan melakukan 

improvisasi dengan masih beradaptasi dengan yang asli. 

 Setelah tahun 1960 minat terhadap komik wayang dalam masyarakat 

menurun sehingga pada tahun 1968, penerbit terakhir terpaksa menunda 

penerbitan selama tiga bulan yang hampir seluruhnya cetak ulang. Tetapi komik 

wayang masih menjadi bagaian dari karya populer Indonesia. Dalam komik 

wayang, adegan dagelan mendapat tempat yang penting dan setelah komik 

wayang lahir beberapa komikus memisahkan kisah para Punokawan untuk dibuat 

cerita petualangan mereka tersendiri. Seperti juga pada komik wayang, komik 

dagelan tersebut mendapat tempat istimewa dihati masyarakat. Komik wayang 



sebenarnya tidak dibatasi pada wayang Purwa saja namun juga berbagai kisah 

legendaatau semi-legenda dari Jawa dimanfaatkan dalam berbagai bentuk karya 

seni seperti wayang golek, wayang topeng, ketoprak dan sebagainya. Kisah-kisah 

legendaris tersebut sering dinamakan Babad. Komik klasik ini dapat dengan 

leluasa mengali dari cerita sumbernya. Kisah Panji dimanfaatkan seluas-luasnya 

(Tjandra Kirana, Raden Pandji Kudawanengpati, Pandji Wulung), kisah Raden 

Widjaja, hajam Wuruk dan Pitaloka, berdirinya Majapahit ikut dimanfaatkan 

dalam pembuatan komik. Komikus seringkali kesulitan dalam memilih dalam 

Babad (Damar Wulan, Menak Djingga). 

  Kisah komik wayang sudah tidak lagi mendapat tempat dan 

memuaskan pembacanya karena pembaca sudah mengenal budaya dari cerita 

komik itu sendiri. Keadaan tersebut membuat komikus membuat komik dengan 

cerita legenda sebagai bahan berkarya komik seperti legenda Sunda (Lutung 

Kasatung, Sangkuriang), legenda Jawa bagaian tengah (Nyai Roro Kidul, lara 

Djonggrang) dan Jawa bagai timur dengan cerita (Sedjarah Lahirnya Reog, 

Banjuwangi). Cerita seperti Bawang Putih dan Bawang Merah, Djoko Tingkir dan 

masih banyak lagi tokoh cerita Jawa yang dibuat komiknya.  

Selain komik yang bercerita tentang kisah di Jawa. Daerah lain selain jawa 

juga menyemarakkan perkomikan Indonesia seperti Madura, Bali, Sumatra, 

Sumbawa dan Kalimantan. Namun diantara dareah tersebut yang bisa diterima 

masyakat dan menyumbang dalam perkomikan nasional dalah cerita rakyat 

Sumatra. 

 



 

 

 

 

 

Sebagaian  cerita  

rakyat yang dikomikkan 

(Macel Bonneff. Komik Indonesia, 1998) 

Selain komik yang bercerita tentang kisah di Jawa. Daerah lain selain 

jawa juga menyemarakkan perkomikan Indonesia seperti Madura, Bali, Sumatra, 

Sumbawa dan Kalimantan. Namun diantara dareah tersebut yang bisa diterima 

masyakat dan menyumbang dalam perkomikan nasional dalah cerita rakyat 

Sumatra. 

Masa Setelah Menuju Stabilitas (1971–sekarang) 

Meski banyak komik yang muncul dan diterbitkan, namun sebenarnya 

komik Indonesia mulai menyusut dan cenderung dijauhi pasar (pembaca). Bahkan 

sejak tahun 1980-an komik-komik Jaman keemasan komik Indonesia mulai  

meredup setelah tahun 1985, mulai tahun itu sangat susah mencari komik 

Indonesia.. beberapa komik berusaha terbit tetapi langsung menghilang karena 

tema-tema yang diangkat cenderung mnenjiplak komik asing seperti Amerika, 

Eropa, Jepang. Gejala tersebut sangat mempengaruhi perkembangan perkomikan 



Indonesia dan akhirnya banyak pengamat komik yang mengatakan komik 

Indonesia  mengalami “mati suri”  

Pada era tahun 90-an beberapa komikus masih berusaha untuk tetapa hidup 

seperti Dwi Koen dengan “Legenda Sawung Kampret” dan “Panji Koming”. Baru 

pada awal abad 20-an mulai muncul para komikus-komikus muda yang beberapa 

diantaranya justru nekat membuat rumah produksi dan studio sebagai saluran 

kreativitas genius komik Indonesia yang tengelam selama satu dekade. 

Sejak saat itu muncul gerakan-gerakan komik bawah tanah atau sering kali 

disebut komik Underground di beberapa kota Indonesia. Pada tahun 1992, di 

Jakarta munculah studio komik dengan nama Sektekomik yang terus menambah 

komikusnya hingga tahun 1996. Setelah itu sempat mengalami kekosongan 

selama dua tahun, akhirnya Sektekomik merintis sebuah penerbitan bersama 

dengan studio komik di Bandung bernama QN dan membentuk media bernama 

Buletin KOIN .  

Beberapa  waktu setelah kemunculan studio Sekte komik diikuti oleh 

gerakan-gerakan komik yang bersifat Underground. Di Bandung dengan QN 

studio, di Yogyakarta dengan Kirikomik, Daging Tumbuh, Apotik Komik  

sedangkan di Surabaya hanya sedikit komikus yang mengikuti gerakan ini antara 

lain dengan Semut Komik. Penerbitan karya-karya komik pada studio-studio itu 

tidak menggunakan industri percetakan akan tetapi hanya dengan difoto copy 

hitam putih. Di lain pihak komik-komik produksi dalam negeri sebenarnya sudah 

mampu membuat komik seperti komik produksi komik Jepang, Amerika, Eropa 

dan Hongkong. Hal tersebut bisa dilihat dengan munculnya studio-studio komik 



diberbagai  kota seperti di Jakarta (Karpet Biru, Jokomik, Jagat komik), Bandung 

(Bajing Loncat, Studio Ajaib Komik) di Yogyakarta (Daging Tumbuh, Core 

Comic, Swacomsta, Apotik Komik, Komikaze) Semarang (Sego Kucing, 

Pappilion), Solo (Bengkel Qomik, Shempak Terbang), Malang (Over-do, G- 

Koma, Bajak Laut), Surabaya (Club Comix DKV Petra, Studio Oret). Bahkan 

beberapa komikus lokal berhasil merangkul penerbit besar seperti komik ”Alit 

Kencana” yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo, tetapi kurang 

beruntungnya dipasaran.  Beberapa studio komik/ penerbit independent yang bisa 

dikatakan sudah mapan seperti Bajing Loncat, Mizan, Mikon, Karpet Biru, SP 

studio mulai unjuk gigi dengan menerbitkan beberapa judul komik inde yang 

bergenre superhero, aksi, futuristik seperti komik “Katalis’ yang menceritakan 

Indonesia di tahun 2032, atau “Ophir: Sic transit Gloria Mundi, yang 

mengkisahkan Sriwijaya dalam petualangan beberapa pendekar Sriwijaya dalam 

petualangannya mengelilingi dunia. Walaupun dalam penulisan dan 

penggambaraan karakter seperti komik Jepang atau Amerika. Akan tetapi hal 

tersebut patut diacungi jempol karena sudah berani bersaing dengan komik-komik 

Jepang dan Amerika karena dari segi teknis dan pewarnaan ataupun sketsa 

gambarnya tidak kalah dengan komik asing yang ”populer”. Mungkin para 

penerbit besar dapat memberikan perhatian khusus terhadap gejala-gejala 

tersebut., misalkan dengan promosi yang lebih gencar lagi sehingga komik 

Indonesia dapat bangkit kembali dari tidur panjangnya dan menjadi tuan di negeri 

sendiri.  

 



4. Komponen Dalam Komik 

Dalam komik terdapat unsur atau anatomi yang diperlukan dalam 

penggambarannya. Namun tidak ada unsur pakem yang harus dipakai oleh 

komikusnya. Menurut Toni Masdiono menjelaskan anatomi atau komponen 

sebuah komik terbagi menjadi dua yaitu halaman cover dan halaman isi. 

a. Halaman Depan/ Cover 

1) Judul Serial, yaitu biasanya judul ini terkait langsung dengan tokoh dalam 

komik itu sediri 

Judul Cerita, yaitu judul yang berkaitan dengan tema dalam serial komik dan 

sering kali berkaitan dengan setting waktu, tempat maupun peristiwa yang 

ada dalam tema cerita komik tersebut. 

Credits, yaitu keterangan tentang pengarang, pengambar, penciler, peninta, 

pengisi warna, letter, sekenario cerita dan sebagainya 

Indicia, yaitu keterangan tentang penerbit, waktu terbit, pemegang hak cipta dan 

sebagainya. 

 

b. Komponen Halaman Isi 

1) Panel/ Frame  

Yaitu bingkai atau bentuk garis yang berfungsi sebagai pembatas antar adegan 

dalam satu halaman komik. Menurut (Taksu Maki, 2000: 69) panel merupakan  

sebuah jendela dari kamera yang menangkap adegan atau kegiatan tokoh- 

tokoh dan lingkungan disekitar kegiatan tersebut. Fungsi panel menurut 



(Taksu Maki. 2002: 69) yang menyalin pendapat dari Scott McCloud 

pengarang Undersatnding Comic adalah untuk menciptakan sekuensi waktu 

atau menciptakan ilusi adanya waktu yang berjalan, seperti saat ke saat, 

tempat ke tempat, aspek ke aspek, subyek ke subyek, aksi ke aksi. Lebih 

jelasnya fungsi panel adalah berguna untuk memusatkan perhatian pembaca 

dari ke panel per panel.  Bentuk dari panel bisa berupa garis simetris maupun 

garis ekspresif. Dalam membuat panel bisa dibedakan menjadi 2 jenis : 

  a) Panel Tertutup, yaitu garis pembatas yang membatasi satu adegan gambar hingga tertutup. Garis yang digunakan 

bisa tebal, tipis, ekspresif maupun gambar langsung. 

b) Panel Terbuka, yaitu batas adegan komik tanpa garis yang  membatasi 

atau mengelilingi gambar adegan . 

2) Balon Kata 

Balon kata atau balon ucapan berfungsi sebagai tempat teks atau dialog yang 

keluar dari tokoh komik. Bentuk balon bisa berhubungan dengan cara 

menyatakan ekspresi. Menggambar balon kata atau balon pikiran dengan 

bentuk-bentuk tertentu juga bisa menunjukan keadaan emosi tokoh yang 

tengah berbicara. 

3) Narasi 

      Tempat untuk menerangkan tentang waktu, tempat kejadian, situasi dalam 

suatu adegan komik. Narasi biasanya sangat berhubungan dengan plot cerita 

dalam komik 

4) Efek Suara/Sound Efect 



      Sound Efect biasa disebut Efek Suara atau Sound Lettering, yaitu 

penggambaran suara sesuai dengan karakter asli suara serta sifat dari suara 

tersebut. Seperi suara petir, air, pecah , meletus, tembakan  dan lain-lain.  

5) Gang 

Yaitu jarak antara panel satu dengan yang lain untuk lebih mudah 

memisahkan adegan dalam satu halaman komik 

6) Pace/Timing 

       Suatu jarak langkah yang dibutuhkan oleh pembaca komik untuk menikmati 

suatu rentetan kejadian atau adegan. Disini pemabaca diajak aktif menikmati 

panel demi panel sebelum mencapai klimaks pada panel terakhir. Pengubahan 

gambar yang terjadi hanya sedikit. Dimana sudut pandang sebagaian besar 

diambil dari saat ke saat, waktu ke waktu, tempat ke tempat, aksi ke aksi, 

subjek ke subjek, aspek ke aspek. 

 

          

 

 

 ‘Timing’ dari komik 

 Bone karya Jeff Smith 

(Sumber: Toni Masdiono. 14 Jurus Membuat Komik, 1998) 

 



5. Proses Pembuatan Komik 

Proses produksi komik sebenarnya tidak semudah seperti banyak 

dibayangkan oleh sebagaian besar orang. Dalam kenyataannya sebuah komik 

memerlukan waktu pengerjaan dan terbagi dalam beberapa macam proses yang 

masing-masing harus mendapat perhatian yang sama besarnyaa. Dimulai dari 

proses pembuatan kisah; dari pencarian tema, genre, perancangan plot secara garis 

besar dan kemudian memecahkan menjadi beberapa episode kecil sampai 

penggambaran; dari penciling, inker, coloring, editing, desain grafis, cover dan 

poster juga menmbahkan efek-efek per panel dan sebagainya.. 

Dalam proses produksi sebuah komik dapat dikategorikan menjadi tiga 

tahapan produksi. Tahapan itu adalah membuat pra produksi, produksi, pasca 

produksi. Dalam hal ini penulis membatasi hanya pra produksi dan produksi. 

Pembahasan tahapan dibawah ini adalah proses produksi komik yang mencakup 

pra produksi dan produksi : 

a. Pra Produksi 

Dalam proses pra produksi ini pada intinya adalah menentukan Konsep 

sebuah Komik yang akan di produksi. Konsep sering diidentifiksi dengan ”ide” 

sedang konsep dalam komik sering di katakan naskah komik. Konsep dalam 

komik adalah rancangan untuk landasan mencapai tujuan yang diharapkan dari 

komik.  Dalam komik terdapat susunan konsep komik antara lain : 

     1) Jenis Komik 



 Menentukan jenis komik di sini adalah menentukan jenis komik apa yang 

akan di produksi. Bentuk dari jenis komik antara lain :  Komik Strip, Komik 

Satu Panel, Komik Harian, Komik Buku, Komik Iklan 

2)  Fokus Konsumen 

 Maksud dari Fokus Konsumen adalah menentukan sasaran konsumen yang 

menjadi target dalam hal ini pembaca komik. Pada menetukan fokus 

konsumen dalam sebuah produksi komik agar misi dan tujuan dari komik 

tidak salah sasaran. Fokus konsumen dapat ditentukan antara lain, Menurut 

usia, tingkat pendidikan, budaya masyarakat dan   lain-lain.  

     3) Jumlah Halaman 

Menentukan  jumlah halaman disini biasanya sangat berkaitan dengan jenis 

komik yang akan diproduksi, waktu, biaya produksi. 

     4) Tema Cerita                                      

Menentukan tema cerita adalah membuat ide dasar cerita dalam sebuah 

komik. Masalah utama yang akan diceritakan dalam komik dan tema sama 

sekali tidak terbatas, meskipun begitu terdapat beberapa kategori tema yang 

begitu populer dalam komik yaitu : kisah hidup, keadaan/ situasi, kejadian.  

    5) Cost Production/ Biaya Produksi 

Menentukan biaya dalam pembuatan dalam proses pembuatan komik dari pra 

produksi sampai dengan pasca produksi. Membuat estimasi anggaran 

pembuatan komik biasanya sesuai dengan jenis komik dan jumlah halaman. 



     6) Time Scedule 

Menentukan waktu pembuatan komik sesuai dengan format dan sangat 

berkaitan dengan jenis komik yang akan diproduksi dan jumlah halaman. 

b.  Proses Produksi 

Setelah proses pra produksi atau konsep komik sudah jadi maka tahapan 

proeses produksi sudah bisa dilaksanakan. Proses produksi dibagi menjadi tiga 

tahapan antara lain : Story/ Cerita ; Lay Out ; Visual Procesing/ proses 

penggambaran. 

1) Story / Cerita 

Taksu Maki (2002:.57) berpendapat Story/ storytelling adalah proses 

menciptakan atau menyusun sebuah ide cerita menjadi sebuah naskah komik 

untuk menciptakan sekuensi gambar yang bisa dimengerti dan disukai pembaca 

komik. Gaya gambar karakter, latar belakang/ background, efek dan tehnik-tehnik 

finising merupakan faktor-faktor penting yang bisa mendukung berhasil atau 

tidaknya  cara bercerita kita lewat komik. Penyusunan story/ cerita dalam komik 

meliputi : 

A. a)   Plot 

 Yaitu  jalan cerita dari sebuah komik dan dalam plot terdapat tiga faktor 

fokus, sebab-akibat dan kejutan/perseteruan. Untuk mendapat tiga faktor plot 

bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan “5W 1H” yaitu What (apa), Who 

(siapa), When (kapan, Where (dimana), why (kenapa), How (bagaimana). 



Menentukan plot dalam komik terbagi menjadi polt buku, plot halaman, plot 

panel dan ini. 

b)  Script/ Full Script 

Script berarti naskah, tulisan cerita. Langkah pertama adalah membuat 

kerangka cerita yang terdiri dari point-point penting yang akan terjadi dalam 

tiga babak cerita (awal, tengah, akhir). Langkah kedua mengarang naskah 

tersebut dalam cara naratif  dan ini, imajinasi kita akan lebih berkembang 

karena membayangkan segala macam tampilan dan situasi dalam cerita 

tersebut. Langkah yang ketiga meyusun naskah cerita dalam tatanan khusus, 

dimana pembagian halaman dan panelnya jelas, juga terdapat terdapat teks-

teks yang menggambarkan suatu keadaan dan situasi secara detail. 

c) Diskripsi Cerita / Story Disciption 

Membuat diskripsi cerita adalah memaparkan suatu  tema cerita atau kisah 

lewat teks secara gamblang dan ini  lebih  sulit dari pada membuat naskah.  

 

  d)  Karakter Desain / Character Design  

Karakter desain adalah rancangan gambar yang akan dimunculkan dalam 

komik, maka dalam membuat rancangan desain harus sesuai dengan konsep 

komik. Untuk lebih mudah pembuatan karakter desain terlebih dahulu harus 

mengerti : Apa, Siapa, Kapan, Dimana, Bagaimana, Mengapa. Cara desain 

yang akan dimunculkan sesuai dengan konsep dan tema cerita dari komik. 

Karakter disain terbagi menjadi empat  jenis rancangan desain antara lain : 



- Karakter Tokoh, yaitu rancangan pengambaran tokoh cerita yang akan muncul 

dalam komik 

- Karakter Assesories/ Kostum, yaitu rancangan penggambaran assesoris yang 

meliputi kostum yang dikenakan, perhiasan tokoh cerita komik atau benda-

benda lain yang dipakai oleh tokoh cerita komik. 

- Karakter Property, yaitu rancangan penggambaran benda atau alat yang 

mendukung tema komik  

- Karakter Background, yaitu rancangan penggambaran latar belakang dalam 

komik yang disesuaikan dengan tempat kejadian/ tempat peristiwa, setting 

waktu  

2) Lay Out 

Lay Out komik dalam bisa diartikan sebagai  meramu semua unsur dalam 

grafis meliputi warna, bentuk, merek, ilustrasi, tipografi menjadi suatu yang baru 

secar utuh dan terpadu. Unsur-unsur lay out antara lain kesimbangan, titik 

pandang, lawanan, perbandingan, kesatuan. Sedangkan lay out dalam komik 

adalah penempatan  panel atau adegan dalam komik yang disesuaikan dengan plot 

cerita dan jenis komik yang akan diproduksi. Hal yang perlu disesuaikan dalam 

lay out  adalah jenis komik dan besar kecilnya media gambar yang direncanakan. 

Dalam komik lay out dapat dibagi menjadi tiga bagaian, yaitu : 

a) lay out Buku, yaitu pembagian adegan komik dalam sebuah  buku yang 

disesuaikan dengan  tema cerita atau alur cerita dan jumlah halaman 

keseluruhan.  



b)  Lay Out Halaman, yaitu Pembagian  atau penempatan adegan cerita  yang 

sesuai dengan alur cerita dalam satu halaman.  

c) Lay Out Panel, yaitu penempatan adegan cerita dalam sebuah panel yang 

disesuaikan dengan plot cerita. 

3) Proses Penggambaran (Visual Processing) 

 Pada tahap ini adalah tahap penyelesaian dari proses produksi dimana kita 

tinggal menggambarnya pada sebuah media gambar komik. Dalam tahap 

penggambaran ini terbagi menjadi beberapa tahapan antara lain : pemensilan 

(penciling), peninitaan (inking), Pewarnaan (coloring), penulisan teks (lettering), 

desain grafis (grafic design), edit (editing), cover/poster. Untuk pembuatan komik 

secara tim (team work) biasanya sudah terbagi kerja menurut ahli dan kemampuan 

anggota tim. Proses penggambaran komik antara lain :  

a) Pemensilan (Penciling) 

Penciling atau pemensilan adalah penggambaran komik dengan meggunakan 

pensil secara sketsa sesuai dengan karakter desain. Dalam penciling diusahakan 

menggunakan pensil yang tidak pekat seperti pensil HB, B, 2B juga pensil 

mekanik dan diusahakan jangan sering mengulang garis dan seringnya 

menghapus. 

b) Penintaan (Inking) 

Secara garis besar proses penintaan (inking) adalah sebuah proses untuk 

menghaluskan dan mengamankan gambar atau hasil karya menggunakan media 

dengan kepekatan yang lebih kuat dari pensil dalam proses pemensilan 



(penciling). Namun demikian proses ini bukan cuma menebalkan garis dengan 

tinta karena ada beberapa macam penebalan dengan tinta antara lain : 

- Garis tebal tipis yaitu untuk menonjolkan  gambar dengan ketebalan garis 

tertentu. Dalam tehnik ini memiliki tiga ketebalan garis antara lain: garis luar 

secara keseluruhan,garis luar per-objek, garis ojek-objek dalam. 

- Dimensi ketebalan yaitu tehnik garis untuk memunculkan dimensi suatu objek 

dengan cara memberikan garis pada bagaian-bagaian yang menonjol. 

- Arsiran yaitu  tehnik dengan menggunakan garis tertipis yang diarsirkan untuk 

memunculkan bentuk figur, bayangan dan bagaian-bagaian yang menonjol. Dalam 

arsiran terdapat tiga macam arsiran antara lain single, double, triple. 

- Blok hitam yaitu tehnik mengisi daerah atau bagaian-bagaian tertentu dengan 

menggunakan tinta hitam agar gambar objek bisa lebih nyata dan hidup. 

c). Pewarnaan (Coloring) 

Secara garis besar coloring atau pewarnaan adalah memberi warna pada gambar 

komik dengan menggunakan dua warna (monochrom) dan banyak warna (full 

color). Dalam pewarnaan sebuah produksi komik mengguakan tehnik manual atau 

dengan bantuan komputer. 

d) Penulisan Teks (Lettering) 

Lettering dalam komik adalah memberi teks pada balon kata, kotak narasi dan 

segala hal yang berhubungan dengan tulisan dalam komik. Bentuk penulisan dapat 

disesuaikan dengan adegan yang berlangsung sering disebut efek suara atau sound 

effect/sound lettering 

e) Desain Grafis (Graphic Design) 



Graphic design atau desain grafic adalah membuat atau memilih lambang-

lambang dan mengelolanya menjadi satu devisual. Dalam komik desain grafis 

berfungsi sebagai memaparkan citra atau memunculkan serangkaian kata dan 

gambar, yang diantara keduanya terkadang mendominasi tetapi saling 

mendukung. Fungsi desain grafis adalah untuk fungsi identifikasi, fungsi 

informasi dan instruksi , fungsi presentasi dan promosi.  

f)  Mengedit (Editing) 

Edit berarti meneliti kembali, mengkoreksi agar sesuai dengan target dan tujuan 

awal. Dalam komik editing berfungsi sebagai mengecek atau mengkoreksi proses 

produksi dari komik dari penciling, inking, coloring, lettering sampai  cover dan 

poster.  

g) Cover dan poster 

Membuat sampul komik atau halaman luar dengan tampilan sederhana, jelas dan 

menarik akan tetapi bisa mewakili isi dari komik tersebut. Karena dari sampul 

atau cover sebuah komik bisa menarik pembaca atau penikmat. Poster disini 

berfungsi sebagai salah satu media publikasi dari komik yang dihasilkan atau 

diterbitkan. 

4) Penerbitan dan Percetakan                          ' 

Keadaan ekonomi Indonesia sangatlah mempengaruhi kondisi perkomikan 

indonesia.Dalam hal ini biaya produksi menjadi hal yang harus diperhitungkan 

dengan teliti .Format ukuran komik, teknik cetak, penyajian, biaya promosi dan 

distribusi menjadi sebuah perhitungan yang penting penting bagi sebuah komik 

yang akan diterbitkan oleh sebuah penerbit. 



Sejak 1967, format komik di Indonesia terlihat seragam (13 x 18 cm), 

format  itu  membedakan  komik  dari  karya  sastra  populer  lain  yang 

mempunyai format berbeda. Di masa ini format komik buku yang beredar di 

Indonesia sangatlah bervariasi. Dari cover komik dibuat dengan desain yang 

menarik, bahkan dibeberapa kasus ditemukan terdapat pembagian seni tersendiri 

dari pembuatan cover komik buku tersebut.  Lebih banyak berwarna dan 

menonjolkan warna–warna yang seakan–akan menggambarkan isi komik yang 

menarik, sehingga dapat menarik pembaca untuk membeli. Cover dicetak 

menyesuaikan kertas yang dipakai dalm mencetak komik buku. tetapi untuk cover 

lebih cendrung memakai kertas dengan jenis dan ketebalan yang berbeda. Untuk 

isi komik buku digunakan kertas yang lebih tipis dari cover. Kertas yang 

digunakan bervariasi, ada yang menggunakan HVS putih, HVS yang agak keabu– 

abuan, ada juga yang menggunakan art paper pada seluruh halaman. Komik buku 

dengan jenis cetakan BW, lebih banyak memakai kertas HVS. Sedangkan untuk 

jenis cetakan full colour, ada yang dicetak di kertas HVS, ada pula yang dicetak 

dikertas art paper. Format ukuran komikpun berbeda–beda. Ini semua merupakan 

salah satu faktor yang penting  dalam memproduksi komik buku dipasaran. 

Untuk mengkomunikasikan dan mengoptimalkan pemasaran produk 

komik, maka diperlukan perencanaan saluran komunikasi strategi pemasaran yang 

efektif setelah mencermati keadaan sekarang ini, serta usaha–usaha yang telah 

dilakukan. 

 



5.  Kondisi umum komik di Indonesia saat ini 
Berdasarkan dari pengamatan dan sumber–sumber pustaka yang penulis 

dapatkan, pada kurun waktu belakangan ini, komik buku yang tersebar di pasar 

buku (kios dan toko buku) dan taman bacaan masih didomisili oleh komik–komik 

asing yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia. Konsumen anak–anak dan remaja 

cendrung lebih menyukai komik–komik asing, terutama komik jepang yang 

dikenal dengan manga. Selain itu komik–komik asing yang menjadi alternative 

bacaan selain komik jepang atau manga adalah komik–komik yang berasal dari 

negara Hong kong, Amerika serta negara Eropa.  

Untuk komik buku buatan Indonesia belum begitu banyak dipasaran, 

yang sudah beredar dipasaranpun kurang begitu banyak peminatnya dibandingkan 

dengan komik–komik asing, sehingga banyak penerbit yang lebih suka 

menerbitkan komik– komik asing. Gejala tersebut timbul karena secara financial, 

penerbit lebih diuntungkan dengan menerbitkan komik–komik luar yang secara 

notabene laku dan telah banyak peminatnya, bahkan bisa disebut fanatiknya 

dipasaran.  

Dilain sisi, para kreator–kreator komik atau yang lebih dikenal dengan 

komikus dalam negeri kurang terlihat geliatnya. Produktifitas dan kreatifitas 

dalam menciptakan karya  dari sisi kuantitas sangatlah kecil. Sehingga komikus 

Indonesia terlihat miskin karya. Selain itu saluran distribusi dan media promosi 

dari produk yang terkait kurang begitu diperhatikan, seperti halnya komik–komik 

asing yang terus menggeliat mempromosikan produknya diberbagai media 

promosi.   



Belakangan ini menurut pangamatan dan sumber media yang diketahui penulis, 

dua tiga tahun terakhir ini. Seiring dengan maraknya penerbit buku–buku dan 

alternative (Buletin, Newslater, Community magazine, dan E-magz). Di 

Yogyakarta dan Bandung, bermunculan terbitan–terbitan komik underground. 

Produk–produk independent semacam ini mempunyai jalur distribusi di toko–toko 

buku komunitas  (atau dikenal “Distro”) selain itu juga ada yang menempuh jalur 

distribusi toko buku umum. 

Selain komik buku dengan terbitan edisi bahasa Indonesia, dapat 

ditemukan pula komik buku import asli terbitan penerbit luat yang karyanya 

sengaja diimpor untuk memuaskan para konsumen, atau kolektor–kolektor komik 

buku di Indonesia. Rata– rata harga komik buku terbitan luar ini tiga kali lipat dari 

harga komik buku terbitan penerbit Indonesia. Ini dikarenakan masalah ekonomi, 

disesuaikan dengan nilai mata uang asing dan rupiah, ditambah bea masuk barang 

import. Akan tetapi diselaraskan dengan kualitasnya, harga yang ada tidak 

menjadi masalah dikarenakan komik buku tersebut dicetak dengan kertas yang 

berkualitas, seperti art paper, serta hasil cetakan dari warna, garis, artistic dan 

sebagainya terlihat jelas lebih menarik dibandingkan dengan komik buku yang 

terbitan Indonesia. 

 

 

 

 



Wayang 

 

1.  Pengertian wayang 

Sejarah kebudayaan Indonesia zaman Purba berlangsung sejak dari 

datangnya bangsa serta pengaruh Hindu di Indonesia pada abad-abad pertama 

tahun Masehi hingga ± tahun 1500 dengan lenyapnya kerajaan Majapahit. Dengan 

adanya pengaruh dari India tersebut, maka berakhirlah pula zaman prasejarah 

Indonesia dan kemudian terdapatlah keterangan-keterangan tertulis berupa 

prasasti di Kutai, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang memasukkan 

bangsa Indonesia ke dalam zaman sejarah. 

Drs, Suroto dalam bukunya Indonesia di tengah-tengah dunia dari abad 

ke abad jilid I menyatakan, bahwa pertunjukan bayang-bayang di Indonesia telah 

berlangsung sejak tahun 1500 Sebelum Masehi. (S.Haryanto, 1989 : 1). Pada 

masa itu pada umumnya bangsa Indonesia masih memeluk kepercayaan animisme 

dan dinamisme yang hingga sekarang ini masih tetap ada dalam kehidupan 

sebagian bangsa Indonesia. 

Pendapat-pendapat para ahli kebudayaan bangsa Indonesia antara lain 

K.P.A. Kusumodilogo dengan karya tulisnya Pakem Serat Sastra Miruda, R.M. 

Adipati Aryo Cokronegoro dengan karya tulisnya Katuruh Pedalangan (19006), 

R.M. Sayid dengan karya tulisnya Ringkasan Sejarah Wayang (1981) 

menunjukkan data perkembangan wayang, meskipun banyak angka tahun yang 

tidak sama, bahkan tidak sesuai dengan angka tahun menurut ilmu sejarah, 

Walaupun demikian, pendapat-pendapat mereka tidak boleh diabaikan mengingat 



data penulisan mereka dapat kita pergunakan sebagai bahan penulisan di 

kemudian hari.  

Namun kepastian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan kapan 

pertunjukan bayang-bayang tersebut mulai berkembang Indonesia tidak seorang 

sarjana atau ahli pun dapat menerangkannya, bahkan tidak sedikit sarjana Barat 

yang mencoba menelaah sejarah pewayangan tersebut dengan hasil yang saling 

bertentangan. Dr. G.A.J. Hazeu tahun 1897 yang berjudul Bijdrage tot de Kennis 

van het Javaansche Tooneel berpendapat bahwa pertunjukan bayang-bayang di 

Jawa merupakan pertunjukan asli Jawa. 

Prof. G. Schlegel dalam karya tulisnya yang berjudul Chineesche Brauche 

und Spiele in Europa menyatakan bahwa pertunjukan wayang di Jawa berasal dari 

pertunjukan bayang-bayang di Cina 

Dr. F.W.K. Muller dengan karya tulisnya yang berjudul Nang, 

Siamesische Schattenspielfiguren im Koniglichen Museum fur Vol-kerkunde zu 

Berlin (1894) menceritakan perihal pertunjukan bayang-bayang di Kamboja. 

Prof. Bastian dengan karya tulisnya yang berjudul Reisen in Siam im jahre 

1863 menceritakan pertunjukan bayang-bayang Len Nang khusus untuk adegan 

Ramayana. 

Menurut Dr. N.J. Krom pertunjukan wayang tersebut berasal dari India 

Barat, meskipun tidak terdapat nama-nama Sanskerta, karena pada pengambilan 

pertunjukan tersebut, orang Jawa tidak bersikap pasif.  

Akhirnya dari mana asal mula dan kapan pertunjukan wayang ini mulai 

berkembang, banyak orang Indonesia yang berpedoman pada pendapat Hazeu di 



samping pendapat para ahli bangsa Indonesia sendiri. 

Dalam pertumbuhannya, pertunjukan wayang melalui pertukaran zaman. 

Sejak zaman kerajaan-kerajaan sebelum Mataram hingga zaman Indonesia 

merdeka ini telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Indonesia dalam penggunaan wayang sebagai sarana 

komunikasi, pendidikan, falsafah serta kerohanian dan sebagainya. Dalam hal ini, 

maka terciptalah bentuk-bentuk wayang baru antara lain wayang Suluh dan 

wayang Wahyu. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka bentuk-

bentuk wayang dalam seni rupa wayang pun mengalami perubahan pula. 

Demikian pula dalam bentuk-bentuk pentas, baik pada pergelaran wayang Golek 

(wayang Golek Modern) maupun pergelaran wayang Wong mengalami perubahan 

dengan berbagai macam sarana, perlengkapan busana yang serba gemerlapan, tata 

suara (sound system) yang makin sempurna, juga gaya pentas pun tampak 

diusahakan mengikuti selera zaman danmasyarakat penggemarnya.Wayang di 

masa mendatang akan lebih luas lagi dalam bentuk 

2.  Ragam wayang di Indonesia 

a. Wayang beber 

Pertunjukan wayang Beber dilakukan dengan pembacaan cerita dan 

peragaan gambar-gambar yang melukiskan kejadian-kejadian atau adegan penting 

dalam cerita dimaksud, yang terlukis pada kertas. Dan pada gulungan kertas 

tersebut menunjukkan isi dari cerita yang akan dipentaskan. Pada saat ini 

pertunjukan wayang Beber dapat dikatakan telah punah, karena lukisan-lukisan 

mengenai wayang tersebut tidak dibuat lagi, sedang dalang-dalang untuk 



pementasannya juga tidak diproduksi lagi. Wayang Beber termasuk bentuk 

wayang yang paling tua usianyadan berasal dari masa akhir zaman Hindu di Jawa. 

Pada mulanya wayang Beber melukiskan cerita-cerita wayang dari kitab 

Mahabharata, tapi kemudian beralih dengan cerita-cerita Panji yang berasal dari 

kerajaan Jenggala pada abad ke-XI dan mencapai kejayaanya pada zaman 

Majapahit sekitar abad ke-XIV—XV. 
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b. Wayang purwa 

Yang disebut wayang Purwa, ialah pertunjukan wayang yang pementasan 

ceritanya bersumber pada kitab Mahabharata atau Ra-\mayana. Wayang tersebut 

dapat berupa wayang kulit, wayang atau wayang wong (orang). Pendapat para 

ahli, istilah purwa tersebut berasal dari kata ) ”parwa" yang berarti bagian dari 

cerita Mahabharata atau Ramayana. 

Purwa sering diartikan pula purba (zaman dahulu) (Sejarah dan Perkembangan 

Wayang, S Haryono, 1989). Sesuai dengan pengertian tersebut, maka wayang 

purwa diartikan pula sebagai wayang yang menyajikan cerita-cerita zaman dahulu 

(purwa). Pada wayang jenis ini banyak kita jumpai beberapa ragam, sejarah, asal 



mulanya serta perkembangannya antara lain: 

a.  Wayang Rontal  (939) 

Prabu Jayabaya dari kerajaan Majapahit, yang gemar sekali akan wayang, 

membuat gambar-gambar dan cerita wayang pada daun Tal dalam tahun 939 

Masehi atau 861 Caka dengan sengkalan gambaring (candraning) wayang wolu, 

Wayang tersebut dinamakanWayang Rental (rontal = daun Tal dari pohon Lontar: 

Bali, Jakarta; Siwalan: Jawa). 

b.  Wayang Kertas (1244) 

Karena gambar-gambar yang terdapat pada daun Tal itu terlalu kecil 

untuk dipertunjukkan, maka Raden Kudalaleyan (prabu Surya Hamiluhur) dari 

Pejajaran memperbesar gambar wayang tersebut di atas kertas pada tahun 1244 

(1166 Caka, dengan sengkalan:hyang gono rupan ing jalma). 

c.  Wayang Beber Purwa (1361) 

Prabu Bratono dari kerajaan Majapahit membuat wayang beber Purwa 

untuk ruwatan pada tahun 1361 (1283 Caka, dengan sengkalan: gunaning 

pujangga nembah ing deua) (Pendapat tesebut sesuai dengan ilmu sejarah, karena 

pada tahun 1350—1389 bertahta di Majapahit adalah raja Hayam Wuruk; kecuali  

prabu Bratono adalah juga prabu Hayam Wuruk). Dengan wabeber Purwa 

dimaksudkan suatu pergelaran wayang beber dengan cerita-cerita (Mahabharata. 

atau Ramayana). 

d.  Wayang Demak 

Wayang bentuk roman muka manusia, sedangkan hal ini sangat 

bertentangan Islam, para Wali tidak menyetujuinya, karena menyamai kekuasaan 



tuhan di ajaran islam. Akhirnya wayang kurang mendapat perhatian dari 

masyarakat Islam dan lenyap wayang beber tersebut dari dacrah Demak. 

Kemudian para Wali menciptakan wayang purwa, kulit yang ditatah dan 

disungging bersumber pada. wayang zaman Prabu Jayabaya. Bentuk wayang 

diubah sama sekali. 

e.  Wayang Keling (1518) 

Bukan hanya wayangnya saja, dalang wayang Keling Pekalongan ini 

pun sudah langka. Keterampilan untuk mementaskan wayang tersebut diberikan 

secara turun-temurun, tapi sudah ada ketentuan yang menjadikan dasar, bahwa si 

murid belum dibolehkan naik pentas selama sang guru masih aktif; dengan arti 

kata bahwa dalang baru dibolehkan duduk di bawah blencong semalam suntuk, 

setelah si guru dalang meninggal ataupun tidak mampu lagi memegang cempurit 

wayang. 

f.  Wayang Jengglong 

Selain wayang Keling, di Pekalongan masih terdapat pula pedalangan 

wayang Purwa khas Pekalongan yang disebut wayang Jengglong. Pergelarannya 

menggunakan wayang Purwa wanda khas Pekalongan dengan iringan gamelan 

laras Pelog. Sumber lakon, pada urnumnya diambil dari buku Pustaka Raja Purwa 

Wedhoatmoko, 

g.  Wayang Kidang Kencana (1556) 

Wayang ini diciptakan oleh Sinuwun Tunggul ing Giri (tidak jelas di 

mana letak kerajaarnya) pada tahun 1556 (1478) caka. Wayang Kidang Kencana 

mem-punyai ukuran lebih kecil dari pada wayang Purwa biasa. Tokoh-tokoh 



diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Dalang-dalang wanita serta 

dalang kanak-kanak pada umumnya memakai wayang-wayang tersebut untuk 

pergelarannya, karena wayang itu tidak terlalu berat dibanding dengan wayang 

pedalangan biasa. 

 

h. Wayang Purwa Gedog (1583) 

Raden Jaka Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya (1546—

1586) dari kerajaan Pajang membuat wayang Purwa Gedog pada tahun 1583 

(1505 caka. Sangat disayangkan budayawan-budayawan Indonesia tidak 

menjelaskan bagaimana bentuk tokoh-tokoh wayang serta cerita untuk pergelaran 

wayang tersebut. 

i.  Wayang (Kulit Purwa) Cirebon 

Perkembangan seni pewayangan di Jawa Barat, terutama bentuk wayang 

kulitnya, berasal dari wayang kulit Jawa Tengah dan JawaTimur. Hal itu terbukti 

dari bentuk wayang Purwa Cirebon yang kini hampir punah itu, serupa dengan 

bentuk wayang Keling Pekalongan, yakni gelung capit urang pada tokoh-tokoh 

seperti Arjuna, Bima, Gato kaca dan lain-lainnya tidak mencapai ubun-ubun dan 

tokoh wayang Rahwana atau Dasarnuka berwajah sepuluh, sedang wayang 

Indrajit putra Rahwana berbusana rapekan seperti busana wayang Gedog. 

j. Wayang Golek (1646) 

Sesuai dengan bentuk atau cirinya yang mirip boneka, bulat dan dibuat 

dari kayu, maka disimpulkan di sini, bahwa berdasarkan bentuk yang mempunyai 

ciri-ciri seperti boneka itu, sehingga benda wayang tersebut dinamakan wayang 



golek. Dalam bahasa Jawa golek berarti boneka. Pada akhir pergelaran wayang 

kulit Purwa, dimainkan wayang yang bentuknya mirip boneka dan dinamakan 

goiek. Dalam bahasa Jawa, golek berarti juga mencari. Dengan memainkan 

wayang golek tersebut dalang bermaksud memberikan isyarat kepada para 

penonton agar seusai pergelaran, penonton nggoleki atau mencari intisari dari 

nasihat yang terkandung dalam pergelaran yang barulain. Mungkin berdasarkan 

kemiripan bentuk itulah, wayang golek dinamakan demikian. 
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k. Wayang Krucil Atau Wayang Klitik (1648) 

Raden Pekik di Surabaya membuat wayang Krucil pada tahun 1648 

(1571) Caka. Wayang ini dibuat dari kayu pipih (papan) berbentuk seperti wayang 

kulit dan diukir seperlunya. Hanya tangan-tangannya tetap dibuat dari kulit. 

Pertunjukan wayang ini dilakukan pada siang hari dan tidak menggunakan kelir. 

Kemudian untuk seterusnya wayang Klitik digunakan untuk pergelaran cerita 

Damarwulan Menakjingga, sedang wayang Krucil untuk cerita-cerita dari kitab 

Mahabharata, yang kemudian wayang tersebut disebut wayang Golek Purwa. 

l. Wayang Sabrangan (1704) 



Paku Bhuwono 1 (1704—1719) membuat wayang sabrangan (tokoh 

daerah seberang) dengan pemakaian baju pada tahun 1703 (1625) Caka. Wayang 

tersebut merupakan salah satu jenis dari wayang Purwa disampingjenis wayang 

buta (raksasa) dan kera. 
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m. Wayang Rama (1788) 

Paku Bhuwono IV (1788—1820) membuat wayang Rama yang khusus 

diciptakan untuk pergelaran cerita-cerita dari kitab Ramayana. Dalam wayang 

tersebut terdapat banyak wayang-wayang kera dan raksasa, yang dibuat pada 

tahun 1815     (1737 ) Caka. 

n. Wayang Kaper 

Wayang berukuran kecil ini pada urnumnya digunakan untuk permainan 

anak-anak yang mempunyai bakat mendalang. Ukuran wayang Kaper ini agak 

lebih kecil dari pada wayang Kidang Kencana.Yang membuat wayang Kaper 



tersebut pada umumnya orang-orang kaya atau kaum bangsawan untuk menghibur 

diri atau untuk permainan anak cucu mereka. Wayang tersebut disebut Kaper, 

karena kecil bentuknya. Kalau dimainkan (sabetan) tidak begitu lincah dan hanya 

nampak menggelepar-gelepar saja. Dan bilamana kena cahaya lampu, geleparan-

geleparan itu bagaikan kupu-kupu kecil yang terbang dekat lampu di malam hari. 

Pementasan wayang Kaper tersebut menggunakan kelir dan blencong (lampu) 

yang biasa dilakukan oleh dalang-dalang bocah dengan mengambil cerita dari 

epos Ramayana dan Mahabharata. Seperti halnya wayang kulit Purwa lainnya, 

wayang Kaper tersebut dibuat dari kulit yang ditatah dan disungging pula. 

o. Wayang Tasripin 

Tasripin almarhum seorang saudagar kaya pedagang kulit di Semarang, 

Jawa Tengah, membuat wayang kulit gaya Yogyakarta dicampur gaya pesisiran 

dengan ukuran luar biasa besarnya. Dibuat wayang tokoh Arjuna sebesar tokoh 

Kumbakarna, wayang terbesar dan tertinggi dari wayang pedalangan, sedang 

wayang-wayang lainnya pun ikut membesar dan sebanding dengan wayang 

Arjuna tadi. 

p. Wayang Kulit Betawi Atau Wayang Tambun 

Wayang kulit Betawi ini merupakan satu-satunya teater boneka 

dikalangan rakyat Betawi. Wayang ini sekarang kurang dikenal masyarakat, 

karena semakin jarangnya mendapat kesempatan untuk berpentas dan kini 

tersudut di wilayah pinggiran yang cukup dekat dengan ibu kota. 

q. Wayang Golek Purwa 

Yakindra (Yayasan Kerajinan Industri Rakyat Yogyakarta) membuat 



wayang dari kayu dengan roman muka atau wanda mirip wayang Purwa pada 

tahun 1965. Pembuatan wayang tersebut ditujunkan untuk pertunjukan anak-anak 

sekolah yang kemudian wayang tersebut disebut Wayang Golek Purwa. 

r. Wayang Ukur 

Seni merupakan bentuk pengucapan jiwa manusia. Semakin dalam 

unsur-unsur kejiwaan itu dapat diproyeksikan pada bentuk seni, maka makin 

tinggilah mutu seninya. Dengan demikian seorang seniman yang ideal ialah yang 

mampu memproyeksikan alam kejiwaan manusia yang sedalam-dalamnya dan 

semumi-murninya dengan teknik penyajian seni yang semantap-mantapnya. 

s. Wayang Dolanan (mainan) 

Wayang sebagai karya seni mencakup seni rupa, seni ketrampilan dan 

seni khayal. Harus diakui puia bahwa wayang yang konon lahir di India dan kini 

hidup serta berkembang di Jawa itu, sekarang telah menjadi milik bangsa 

Indonesia sebagai suatu karya seni tradisional Indonesia. Anak-anak di pedesaan 

sering dalam menggembalakan ternaknya meluangkan waktu untuk membuat 

boneka-boneka wayang dari tangkai-tangkai rumput atau tangkai daun singkong. 

Dianyamnya beberapa genggam batang rumput atau daun singkong tersebut 

hingga berbentuk wayang dan dimainkannya dengan berkhayal sebagai seorang 

dalang wayang yang pernah dilihatnya. 

t. Wayang Batu Atau Wayang Candi (856) 

Dari uraian di atas, maka terdapatlah suatu dasar dalam pemberian nama 

jenis wayang yang antara lain karena ceritanya, sehingga wayang tersebut 

dinamakan wayang Purwa, wayang Menak atau pun wayang Madya. Bila dilihat 



dari segi pergelarannya atau pementasannya dengan membeberkan wayang-

wayang tersebut, maka wayang itu dapat dinamakan wayang Beber. Sedang kalau 

dilihat dari segi bonekanya, maka wayang itu dapat dibagi menjadi wayang Golek, 

wayang Kulit, wayang Wong (orang) dan sebagainya. Dengan adanya cerita-cerita 

wayang yang tergambar secara permanen pada dinding-dinding candi sebagai 

hiasan, maka dikenal orang Wayang Batu atau Wayang Candi, yang antara lain 

terdapat pada candi atau tempat-tempat pemujaan sebagai berikut: 

1.  Candi Prambanan (± tahun 856,)  17 km dari Yogyakarta di tepi jalan raya 

Yogyakarta-Surakarta mernuat cerita tentang Kresna. 

2.  Candi Lara Jonggrang (± tahun 856) dalam kompleks Candi Prambanan 

memuat cerita Ramayana. 

3.  Pemandian Jalatunda (± tahun 977) mernuat cerita SayembaraDrupadi. 

4.  Gua Selamangleng (abad ke-X) mernuat cerita Arjuna Wiwaha. 

5.  Candi Jago di Tumpang, Malang, Jawa Timur (± tahun 1343) 

mernuat cerita Tantri, Kunjara Kama, Partayadna, Arjuna Wiwaha dan 

Kresnayana. 

6.  Gua Pasir di Tulungagung, Jawa Timur, (± tahun  1350) memuat cerita Arjuna 

Wiwaha. 

7.  Candi Panataran di Blitar (± tahun 1197—1454) mernuat cerita Sawitri dengan 

Setiawan  yang disertai punakawan gendut dan cerita Ramayana. 

8.  Candi Tegawangi di Kediri (± tahun 1370) memuat cerita Sudamala, dengan 

Sadewa yang diiringi punakawan bertubuh gendut dan Durga diikuti oleh dua 

orang raseksi. 



9.  Kedaton gunungHyang (± tahun 1370) mernuat cerita abad ke-XV, yakni cerita 

tentang Rama, Bimasuci, Mintaraga dan cerita Panji. 

10. Candi Sukuh dekat lawangmangu, (± t~hun 1440) 36 km dari Surakarta arah 

ke Timur, memuat cerita Sudamala, Gamedadan Bimasuci. 
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u. Wayang Sandosa 

Dalam mempopulerkan serta menarik daya minat masyarakat Indonesia 

pada pergelaran wayang kulit, akhir-akhir ini telah banyak diusahakan berbagai 

macam bentuk boneka wayang serta aneka ragam penampilan pergelarannya. 

Antara lain dengan timbulnya wayang Ukur dengan bahasa Indonesia sebagai 

bi&asa pengantarnya serta wayang kulit Purwa dalam bahasa Indonesia yang telah 

dipelopori oleh R.E. Hendro Mulyono almarhum, purnawirawan ABRI pada tahun 

1969. Selain itu dipentaskannya suatu pergelaran dengan hanya empat atau lima 

jam pergelaran di samping adanya pergelaran yang semalam suntuk. 

v. Wayang Wong (Orang) (1757-1760) 



Sebagai salah satu pengisian Kebudayaan Nasional pada pergelaran 

wayang serta untuk meresapi seni antar wacana (dialog) dan menikmati seni 

tembang (nyanyi), K.B.A.A. Mangkunegoro 1 (1757—1795) telah menciptakan 

suatu seni drama Wayang Wong (orang) yang pelaku-pelakunya terdiri dari para 

abdi dalem (pegawai) kraton. Menurut K.P.A.  Kusumodilogo dalam bukunya 

yang berjudul Sastramiruda tahun 1930 menyatakan, wayang wong tersebut 

dipertunjukkan untuk pertama kalinya pada pertengahan abad ke-XVIII (± 1760). 

Konon wayang ini mendapat tantangan yang hebat, bahkan dengan adanya 

perubahan bentuk tersebut diramalkan orang kelak akan timbul kesulitan atau 

celaka penyakit, demikian menurut disertasi Dr. G.A.J. Hazeu pada tahun 1897 

dengan judul, Bijdrage tot het Kenms Javaansche Tooneel.  
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C. Wayang modern 

Kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi sosial dalam media 



pewayangan kian meningkat. Wayang-wayang Purwa, Madya dan Gedog hasil 

karya pujangga-pujangga kuno sudah tak sesuai lagi untuk keperluan yang 

khusus. Kemudian diciptakannya wayang-wayang baru yang dapat memadai 

faktor-faktor komunikasi yang akan diperagakan seperti wayang Kancil untuk 

media pendidikan bagi anak-anak, wayang Suluh untuk media penerangan, 

wayang Wahyu untuk media dakwah kerohanian dan wayang-wayang lainnya. 

1.  Wayang Wahana (1920) 

R.M. Sutarto Harjowahono asal sala pada tahun 1920 membuat wayang 

untuk cerita-cerita biasa yang bersifat realistis. Bentuk wayang seperti manusia 

Yang Digambar Miring Dan diberi pegangan Seperti Halnya Dengan Wayang 

Kulit. Karena pementasannya berdasarkan cerita-cerita zaman sekarang, maka 

wayang tersebut dapat dikatakan semacam wayang sandiwara.  

2.  Wayang Kancil (1925) 

Pencipta wayang Kancil ini adalah seorang Cina yang bernama Be Liem 

dan pembuatnya adalah Lie Too Hien pada tahun 1925. Pementasan wayang 

Kancil tersebut rnenggunakan kelir, yang pada sebelah kiri dan kanannya 

bergambarkan hutan. Wayang-wayangnya berbentuk binatang-binatang buruan 

seperti macan, gajah binatang merangkak seperti buaya, binatang melata seperti 

ular ataupun binatang unggas seperti burung serta binatang-binatang lainnya yang 

berkaitan dengan dongeng kancil.  

3.  Wayang Wahyu (1960) 

Sejumlah 225 tokoh pria dan wanita dalam Perjanjian Lama dar 

Perjanjian Baru yang telah diwayanggg kuIitkan, dipasang berjajar di depan layar. 



Jajaran sebelah kanan diawali dengan tokoh Samson, adalah kumpulan tokoh-

tokoh berbudi luhur atau bala tengen (kelompok kanan) sedang di deret kiri 

berdiri tokoh-tokoh berwatak jahat yang dalam pewayangan Jawa disebut bala 

kiwa (kelompok kiri) yang diawali oleh tokoh Goliat. Di tengah layar terdapat 

gunungan yang mengandung makna diambil dari Wahyu 22 (Yerusalem baru), 

Perjanjian Lama (Sepuluh Firman) dari Yohannes 14:6 (Akulah jalan, kebenaran 

dan hidup). 
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4. Wayang Dobel 

Pencipta wayang ini adalah Kyai Amad Kasman dari desa Slametan 

daerah Yogyakarta. Pementasan wayang Dobel ini berdasarkan cerita-cerita 

kelslaman, yang diambil dari Serat Ambyah. Wayang ini disebut wayang Do be I, 

karena isi cerita dari negeri Arab, sedang bahasa yang dipakai ialah bahasa Jawa. 

Sebagai pengiring pergelaran, dipakainya terompet dan rebana seperti orang 

selawatan. Menggunakan kelir berwarna merah dengan garis-tepi putih, berlainan 

dengan kelir wayang kulit biasa yang berwarna putih dengan garis tepi merah, 



biru ataupun hitam. 

5.  Wayang Pancasila (1948) 

Suharsono Hadisuseno, seorang pegawai Kementerian Penerangar Rl 

dari Yogyakarta membuat wayang Pancasila dari kulit yang ditatah dan 

disungging berdasarkan wayang kulit Purwa. Wayang tersebut dipergelarkan 

untuk menyajikan cerita-cerita biasa yang ada hubungannya dengan perjuangan 

bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda serta peristiwa-peristiwa 

Kemerdekaan Rl dengan tujuan memberi penerangan mengenai falsafah 

Pancasila, Undang-undang Dasar negara serta GBHN (Garis-garis Besar Haluan 

Negara). Wayang purwa tersebut diberi baju, celana panjang dan mengenakan 

peci tentara, bahkan menyandang pistol pula. 
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6. Wayang Sejati (1972) 

Dalam mewujudkan gagasan karena dorongan kesadaran pada proses 

pengembangan kebudayaan nasional yang perlu dilakukan pendekatan kultural 



secara akrab di bidang kesenian antar suku diseluruh penjuru tanah air, Drs. 

Wisnu Wardhana telah mengadakan pergelaran wayang kulit dengan bahasa 

Indonesia. Keseluruhan aspek wayang Sejati tersebut merupakan gejala kultural 

yang menguak cakrawala pewayangan daerah (wayang Jawa, wayang Sunda, 

wayang Madura dan wayang Bali) sehingga wayang Sejati tersebut merupakan 

kreativitas dalam sejarah pewayangan di Indonesia selama lebih kurang 

seperempat abad belakangan ini. 

Dari segi konsepsi, wayang Sejati ini mencerminkan konsep modern yang 

berazaskan semangat kebangsaan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pengantarnya serta lakon (cerita) yang menghidupkan episode-episode 

sejarah tanah air. 

7. Wayang Budha 

Dalam Pekan Wayang Indonesia ke-lll, akhir Juli 1978, wayang Budha 

dipergelarkan untuk pertairra kalinya dengan seperangkat gamelan sebagai musik 

pengiringnya. Pertunjukan tersebut diawali dengan bouco (penyanyian vokal 

tanpa iringan musik) sebagai pembuka lagu. Bersamaan dengan menggemanya 

nyanyian tersebut, sebuah obor minyak dinyalakan dan dalam ruang pentas yang 

gelap itu nampak sesosok tubuh berpakaian putih yang kemudian diketahui adalah 

seorang pendeta Budha lengkap dengan jubahnya, duduk bersila di tengah 

panggung dengan tiga buah hio (dupa Cina) berasap samar di tangannya. 

8. Wayang Jemblung 

Suatu jenis kesenian wayang yang pergelarannya tanpa alat peraga 

wayang dan tanpa perlengkapan lainnya adalah Wayang Jemblung, seperti juga 



salah satu kesenian tradisional daerah Banyumas (JawaTengah) yang disebut 

Dalang Jemblung.Kalau dalang Jemblung ini menggunakan bahasa Banyumas 

untuk lawakannya, maka wayang Jemblung menggunakan bahasa Jawa biasa 

untuk hal yang sama. Selain itu pergelaran wayang Jemblung (Yogyakarta) terasa 

lebih sakral dan unik, bila dibandingkandengan pergelaran dalang Jemblung 

Banyumas, yang sifatnya jemblungan. 

10. Dalang Kentrung 

Dalam pergelaran wayang, dalang mempunyai peranan sangat penting. 

Selain berfungsi sebagai pembawa cerita, ki dalang dalam Dalang Kentrung dari 

daerah Blora, Jawa Tengah, bertindak pula sebagai penabuh. gamelannya yang 

terdiri dari sebuah kentrung (rebana besar), terbang (rebana) kecil dan sebuah 

genjrmg. 

Tanpa peragaan boncka-boneka wayang, ki dalang duduk bersila di atas 

sebuah bantalan, bercerita dan menembang sambil tangannya asyik menepuki 

kentrung dan terbang yang terletak di depannya. Seorang diri, ia rnempergelarkan 

cerita-cerita pewayangan. Ia, tclah menyatu dengan karya pedalangan yang 

bersuasana pesisiran. 
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Wayang masa depan dan keragaman media ungkap 

Beragam pertunjukan wayang kadang menimbulkan perselisihan 

pandang, bahkan tak jarang terjadi perdebatan antara sesama pencinta maupun 

seniman. Sebenarnya fakta disekitar kita membuktikan bahwa dengan banyaknya 

format pertunjukan wayang justru banyak memberikan pilihan. Menjadi dinamika 

yang sehat dan berlomba dalam menciptakan karya–karya baru yang inovatif. 

Sehingga keleluasaan ruang kreativitas itu nantinya aksn mendewasakan kita, 

sebagai pelaku maupun sebagai penghayat atau penonton. 

Disamping tampilan fisik, kemasan, bungkus atau apapun istilahnya, ada 

yang sangat penting dalam sebuah pertunjukan wayang, yaitu isi. Bahwa unsur–

unsur estetis dalam pertunjukan wayang (bahasa, gerak, musik) hanyalah sarana 

untuk menyampaikan sesauatu kepada penonton. (Katalog Kalimataya, Nanang 

Hape dan Komunitas Kayon Miring, 2004) 

Dengan berkembangnya media–media informasi yang semakin cangih, 

maka tidak akan disangkal lagi bila suatu saat wayang akan merambah dan 

menemui pencintanya melalui media–media tersebut. Akan tetapi nilai luhur yang 

terkandung didalamnya janganlah dihilangkan, karena semua merupakan warisan 

bangsa yang tidakdapat ditukar dengan suatu apapun dari budaya luar. 

Tidak menutup, kemungkinan komik menjadi salah satu media yang ikut 

serta dalam mengembangkan dan meneruskan hasil budaya Indonesia yang luhur 

ini. sebagai salah satu media komunikasi visual. 

 



Prilaku Remaja 

Manusia usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja 

merupakan masa yang banyak menarik kehidupan indivieu, karena sifat–sifat 

khasnya dan karena peranan yang menentukan dalam kehidupan individu dalam 

masayarakat orang dewasa. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hakekat masa 

ini adalah kematangan kehidupan seksual; karena itu tidak mengherankan bahwaa 

banyak penelitian mengenai anak–anak pada masaremaja  ditujukan kepada 

,mendapatkan inforamsi mengenai kehidupan seksual pada masa remaja itu sering 

masih diperinci lagi menjadi masa  

1. Masa remaja awal atau pra remaja  

2. Masa remaja madya atau bisa disebut masa remaja 

3. Masa remaja akhir 

a. Masa pra remaja, istilah ini digunakan untuk menunjukan suatu masa yang 

berlangsung mengikuti masa plueral , yang biasanya berlangsung hanya dalam 

waktu yang relatif singkat.Masa  ini ditandai oleh sifat–sifat negatif pada remaja 

sehingga sering sekali masa ini disebut masa negatif. 

b. Masa remaja, merindu puja , mendewa–dewakan sebagai gejala remaja , pada 

masa ini si remaja mengalami kegoncangan batin sebab tidak mau lagi 

menggunakan sikap dan pedoman hidup kanak–kanak , tetapi belum mempunyai 

pedoman hidup baru.Karena ltulah si remaja itu tidak tenang , banyak kontradiksi 

dalam dirinya; mengkritik karena meras mampu, tetapi dalam pada itu dia mencari 

pertolongan karena belum dapat menjelamkan keinginannya.Pada masa itu anak 



laki–laki sering aktif meniru , sedangkan anak perempuan kebanyakan pasif 

mengagumi dan memuja dalam khayal.  

c. Masa remaja akhir , setelah si remaja dapt mennentukan sisitem nilai mana 

yang diikuti , masuklah individu ke dalam masa dewasa awal. 

Pencapaian pendirian hidup dan iedntitas diri yang mantap sukar dikatan pada 

masa remaja ini karena banyak sekali faktor– faktor yang mempengaruhi terutama 

sosiokultural . (Sumardi Suryabrata, 1982: 31) 

 

Promosi Penjualan 

 
1. Pengertian promosi  

Promosi merupakan unsur utama dalam kampanye pemasaran. Secara luas 

promosi penjualan dapat didefinisikan sebagai bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai usaha insentif, umumnya berjangka pendek, yang dapat 

diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan 

jumlah barang yang dibeli konsumen atau pedagang (Uyung Sulaksana, 

2003:109). 

Cakupan promosi penjualan begitu lebar, termasuk promosi bagi 

konsumen (sempel, kupon, cash refund, potongan harga, premium hadiah, 

patronage reward, coba produk gratis, garansi, tie-in promosi, promosi silang, 

point of purcase display, dan demontrasi produk; 

 

 



Promosi untuk pedagang : 

a) Potongan harga 

b) Subsidi iklan dan display 

c) Barang gratis 

Promosi bisnis dan pramuniaga : 

a) Pameran dagang dan konvensi 

b) Kontes untuk pramuniaga 

c) Speciality advertising 

Promosi penjualan dapat digunakan oleh berbagai organisasi dan badan 

hukum, termasuk produsen, distributor, pedagang, lembaga profit oriented, 

sampai ke organisasi non profit. Pada beberapa tahun belakangan ini promosi 

penjualan porsinya meningkat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya keadaan 

tersebut, antara lain : 

1. Promosi penjualan makin diakui oleh managemen puncak sebagai 

alat penjualan yang efektif. 

2. Jumlah merek yang beredar makin bertambah dengan cepat. 

3. Konsumen makin kritis terhadap harga. 

4. Efisiensi iklan makin menurun lantaran kenaikan biaya. 

2. Tujuan promosi penjualan 

Tujuan promosi penjualan dapat didefinisikan berdasarkan alat atau 

kegiatan promosi yang dilakukan : 

a) Merangsang permintaan 

b) Meransang coba–coba, membalas aksi pesaing 



c) Mendorong pembelian, membentuk bussines inventory 

d) Meminimumkan aksi penggantian merek 

e) Mendorong pembelian ulang 

f) Mendorong trial, memberi instore support bagi alat promosi lainnya. 

g) Menghentikan penurunan penjualan. 

Secara garis besar dapat kita lihat bahwa promosi penjualan lebih 

cendrung merangsang pembelian ditempat. Karena kebanyakan pembeli 

mempunyai sifat tak terencana, stimulus dalam toko seperti kupon, display, atau 

intensif harga lainnya cendrung memainkan peran penting khususnya bila 

konsumen tidak terlibat. 

Promosi penjualan kalau tidak dikelola dengan cermat, bisa mengurangi citra 

penawaran produk dibenak konsumen. Iklan umumnya dianggap mampu 

membangun loyalitas merek, karena itu jangan sampai pemasaran meremehkan 

peran iklan dan hanya mengucurka anggaran pada promosi penjualan. 

 

Periklanan 

 

1.  Pengertian periklanan 

Periklanan (advertising) adalah semua bentuk penyajian dan promosi 

non- personal tentang gagasan, barang atau jasa, yang dibayar oleh sponsor atau 

pihak tertentu (Uyung Sulaksan, 2003:89). 

Peiklanan dalam perusahaan kecil ditangani oleh seorang dalam 

departeman pemasaran yang bekerja dengan agen periklanan, sedangkan untuk 



perusahaan besar terdapat departemen periklanan tersendiri dimana manager 

departemen periklanan tersebut bertanggung jawab pada direktur marketing. 

Periklanan merupakan pesan–pesan penjualan yang paling persuasif 

yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk atau jasa 

tertentu dengan biaya yang semurah–murahnya (Frank Jefkin,1995: 5). 

Periklanan harus lebih dari sekedar memberi informasi. Selain itu juga 

harus mampu membujuk khalayak ramai agar berprilaku sedemikian rupa sesuai 

dengan strategi pemasaran untuk mencetak keuntungan dan penjualan. 

Tujuan periklanan dapat diklasifikasikan berdasarkan maksudnya, yaitu : 

1. Periklanan informatif (informatif advertising) dimaksudkan sebagai tahap 

pelopor dan kategori produk untuk membangun permintaan awal. 

2. Periklanan persuasif (persuasif advertising) dimaksudekan untuk 

membangun permintaan selektif untuk suatu brand tertentu. 

Periklanan yang mengingatkan (reminder advertising) dimaksudkan untuk 

mengingatkan orang dengan satu produk yang sudah mature. 

2.  Tujuan periklanan 

Tujuan perikalanan umumnya mengandung misi komunikasi. Periklanan 

adalah suatu komunikasi massa yang harus dibayar untuk menarik kesadaran, 

menarik informasi, mengembangkan sikap, atau mengharapkan adanya suatu 

tindakan yang menguntungkan bagi peniklan. (Rhenald Kasali, 1992: 51). 

Tujuan dari komunikasi dalam sebuah iklan adalah untuk menciptakan dan 

menggugah kesadaran calon konsumen.  

 



3.  Media periklanan 

Media periklanan meliputi segenap perangkat yang dapat memuat atau 

membawa pesan–pesan penjualan kepada calon konsumen. 

1. Media lini atas (above the line) 

Media ini dapat diartikan sebagai media yang berhubungan dengan 

masyarakat secara lengsung. Langsung dalam artian penyampaian 

informasi. Media ini meliputi ; Televisi, Suratkabar, Majalah, Radio 

Out door (media luar ruang) 

2. Media lini bawah (Under the line) 

Media ini dapat merupakan media yang bersifat menunjang atau 

melengkapi dan sering dicampur adukan dengan media sekunder. Media 

ini meliputi ; direct e-meil, promosi penjualn, perangkat display di tempat 

penjualan langsung, selebaran pengumuman/media yang lain seperti 

kalender, suvenir, folder, poster, dan lain–lain. 

 

Komik Pembanding 

1. Data umum kompetitor 

Komik Buku yang penulis jadikan perbandingan atau kompetitor dalam 

perancangan produk komik Hyang ini adalah komik buku koloni , produksi M&C! 

Gramedia. Komik Koloni merupakan program M&C untuk mengangkat komik–

komik lokal Indonesia yang diproduksi menjadi tiga judul komik sebagai berikut: 

 

 



Komik pertama dengan judul Alakazam,  

Cerita : Reni  Tri Astuti  

Pensil dan tinta : Donny Kurniawan 

Editor : Libra dan Gupta M 

Disain : Bobby pranita W 

 

Komik kedua dengan judul Dua Warna 

Cerita , pensuil dan karakter : Alfi  Zachkyeeelle 

Editor : Libra  

Disan grafis : Heru Lesmana 

 

 

(Gambar komik Dua Warna) 

 

 

Komik ketiga dengan judul Tomat 

cerita , inker : Libra 

Merupakan kumpulan komik–komik strip  

di media massa Kompas  

 

 

            (Gambar komik Tomat) 

 

 

 

 

 



Komik Koloni ini terbit tahun 2003, diterbitkan oleh Hak Cipta P.T 

Gramedia Majalah–M&C. Format komik buku Koloni menggunakan format 

sedang (17 x 25,5 cm), dengan jenis cetakan full colour untuk judul buku 

Alakazam dan Dua Warna disemua edisinya, sedangkan untuk judul buku Tomat 

dicetak BW  (hitam putih). Dicetak di atas kertas HVS 75 gr dengan cover ditiap 

seri setiap judul komik berbeda dengan jenis kertas cover mengkilap di sisi 

luarnya dan penuh dengan warna–warna yang menonjol sesuai karakter cerita dan 

visual isi komik buku tersebut. 

2. Usaha pemasaran yang pernah dilakukan komik pembanding 

Dalam memasarkan dan menganalkan produk komik buku koloni 

kepasaran.  M&C! komik Gramedia menekankan pada promosi dan periklanan. 

Program promosi yang dilakukan aladalh memberikan hadiah pada saat–saat 

tertentu, atau event tertentu. Data tersebut didapatkan penulis berdasarkan 

pengamatan yang didapat pada event–event pameran komik .pada PKAN 4 (pekan 

komik dan animasi 4) tahun 2004, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pihak 

M&C! Comik melakukan kegiatan promosi dalam bentuk menyertakan hadiah 

didalam setiap pembelian produk komik koloni tersebut. hadiah yang diberikan 

dalam satu kemasn khusus berupa stiker M&C!, pembatas buku, mahnet kulkas 

dan pensil Donal. Untuk promosi lainnya penulis tiddak mendapatkan   data–data 

ataupun informsi selama penulis melakukan pengamatan dan melakukan 

pengumpulan data ini. 

Didalam periklanan, pihak M&C! Comik mengiklankan komik koloni 

melalui produk–produk lain yang masih diproduksi oleh PT. Gramedia, dalam 



bentuk iklan cetak yang menginformasikan produk komik koloni yang telah 

beredar di  toko–toko buku setempat. Disini faktor–faktor perhitungan biaya 

periklanan tidak diperhitungkan dengan detail, oleh karena media yang dipakai 

untuk mengiklankan produk komik kolonin itu bsediri masih merupakan produk–

produk PT. Gramedia majalah itu sendiri. format iklan yang dicetak bervariasi. 

ada yang berukuran satu halaman penuh, setengah halaman, seperempat halaman, 

dengan penempatan iklan pada back cover dan inside back cover, media cetak. 

 

 

 

 

 

 

Atas (Format iklan satu halaman),  

 

bawah (Format iklan setengah halaman) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   



BAB III 
PROSES KREATIF PERANCANGAN  

 KARYA KOMIK 
 

A. Perancangan Komik 

Komik yang akan dibuat sebagai sebuah karya dan produk adalah komik 

buku dengan judul Hyang. komik buku ini mencoba untuk bereksperimen, dengan 

menggabungkan unsur–unsur budaya dengan cerita Sci-fi (Scient fiction) 

futuristik, kedalam sebuah cerita baru. cerita yang diangkat sebagai cerita karya 

empu Kanwa, Barata Yudha, yang merupakan salah satu cerita kesussastraan jawa 

kuno yang sudah banyak didengar dikalangan masyarakat umum, maupun 

masyarakat pencinta pewayangan. 

Hyang menurut pengertian yang diambil dari sebuah buku Prawimba 

Adiluhung, Sejarah Perkembangan Wayang, S Haryono adalah Roh–roh leluhur. 

Merupakan sebuah komik buku yang mencoba bereksperimen untuk 

menumbuhkan apresiasi generasi muda terhadap kesenian wayang. dikarenakan 

nantinya buku komik ini tidak akan terlepas dari inti cerita yang mengangkat 

cerita dalam pewayangan yaitu Barata Yudha, atau lebih dikenal dengan cerita 

pertempuran antara darah Barata, yaitu Pandawa dan Kurawa di padang 

Kurusetra, dengan sajian yang lebih disesuaikan dengan keadaan pasar dari segi 

cerita dan visualisasi karakter maupun property. 

Tokoh dan karakter yang terdapat didalamnya merupakan tokoh-tokoh 

yang pada cerita Barata Yudha ikut didalamnya, atau lebih dikenal dalam dunia 

pewayangan. Akan tetapi tidak semua tokoh dalam cerita Barata Yudha ikut 

didalamnya, karena menyesuaikan dengan cerita yang dipadukan dalam format 



baru. Maka akan dimunculkan tokoh–tokoh baru, baik dalam lakon antagonis 

maupun protagonis. Walaupun demikian tokoh–tokoh dalam pewayangan 

nantinya menonjol didalam komik buku Hyang ini. 

Bentuk atau format komik buku Hyang ini nantinya disesuaikan dengan 

komik buku sebagai acuan dan komik buku yang beredar dimasyarakat. Ukuran 

atau format komik buku Hyang ini memakai ukuran sedang (17 x 25,5) dengan 

memperhitungkan efesiensi kertas, sehingga sisa kerta dapat dipergunakan 

kembali sebagai bentuk lain, misalnya sebagai unsur promotion tool (alat 

promosi) dean lain sebagainya. 

Jenis cetakan yang dipergunakan komik buku Hyang ini adalah jenis cetak 

full colour. Jenis cetakan full colour dipergunakan dalam proses cetak komik buku 

ini dikarenakan faktor lebih dapat menarik perhatian pembaca, maupun calon 

konsumen baik dilihat dari segi keterbacaan, maupun psiokologi warna, 

dibandingkan dengan komik buku dengan jenis cetakan BW, atau hitam putih. Hal 

tersebut juga tidak terlepas dari penyesuaian dengan kondisi pasar saat ini. dari 

segi biaya dan waktu memang untuk jenis cetakan full colour lebih lama proses–

pengerjaanya dan lebih mahal dibandingkan dengan jenis cetakan hitam putih atau 

BW. Akan tetapi dengan perancangan yang matang dari proses perancangan 

nantinya, diharapkan dapat menekan faktor–faktor tersebut seminimal. 

Berdasarkan pengamatan dari keadaan umum komik pada pasaran 

Indonesia sekarang ini, dan contoh karya yang dijadikan acuan dalam membuat 

komik buku Hyang maka komik Hyang nantinya akan memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 



1. Target audience 

Sasaran (atau target audience) dari komik yang nantinya akan menjadi 

masyarakat pembaca adalah sebagai berikut: 

a.   Demografi  

• Jenis kelamin : Semua jenis kelamin 

• Golongan usia : Golongan usia antara 13–27 tahun 

• Pendidikan  : SMP–Mahasiswa 

• Agama  : Semua agama 

b. Geografi   

• Lokasi  : Kota besar dipulau Jawa 

c.  Psikografi  

• Kepribadian  : I-Am-Me yaitu orang-orang yang biasanya        

berusia muda, dan cenderung suka bertingkah. 

Experientalis, yaitu orang-orang yang mengejar 

kehidupan mendalam yang kaya dan ingin 

mengalami secara langsung apa yang  diberikan 

hidup. 

2. Format komik 

Format komik selain mempengaruhi nilai harga jual juga dapat mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli. Format atau ukuran dari komik yang 

akan dibuat nantinya disesuaikan dengan target audience, hal tersebut 

termasuk kedalam biaya produksi. Komik dengan ukuran besar, biaya 

produksinya akan lebih mahal dibandingkan dengan komik dengan ukuran 



sedang ataupun kecil. Beitu pula dengan efesiensi penggunaan kertas. Jumlah 

halaman dan jenis cetakan (BW atau full colour) mempenggaruhi pula dengan 

biaya promosi dan harga jual komik. 

Ukuran komik buku nantinya akan dibuat dengan format ukuran sedang  (17 x 

25,5 cm). Sikap komik membujur vertikal dengan jumlah halaman komik 

adalah kurang lebih 30 lembar, dengan jenis cetakan full colour. Layout panel 

dalam tiap halaman disesuaikan dengan cerita adegan yang akan diangkat. 

Panel penuh satu halaman, 4 sampai 6 panel dalam satu halaman. 

3. Tema 

Tema yang coba diangkat penulis berhubungan dengan keadaan yang terjadi 

dimasa sekarang ini. Hal yang paling mendasar adalah nasib kesenian nasional 

dan nilai–nilai kehidupan sosial yang ada didalamnya yang mulai tergusur 

oleh moderenisasi jaman. Sering sekali telihat dikehidupan kalangan generasi 

muda kita sekarang ini cendrung meninggalkan kesenian serta kebudayaan 

nasional. Hal ini bukan hanya menimpa kesenian wayang, akan tetapi 

kesenian–kesenian tradisional lainnya. 

Semua pola kehidupan sosial generasi muda sekarang ini beralih ke 

dunia barat. Rasa nasionalisme kita tidak terasa lagi seperti dahulu dijaman 

pergerakan kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme generasi muda sudah 

menghilang, bahkan tenggelam oleh buaian jaman. Hal tersebut menjadi tema 

utama yang akan diangkat , selain tema–tema pelengkap lainnya yang akan 

timbul, terutama nilai dan falsafah yang terkandung didalam cerita Barata Yudha 

itu sendiri yang terlihat dari cerminan tokoh–tokoh yang ada. 



4. Gaya cerita  

Gaya ceritanya memakai closur dekat (tidak telalu cepat). Dikarenakan akan 

kekhawatiran pembaca tidak memahami dan mengerti apa maksud dan isi dari 

cerita dalam komik tersebut. Hal ini menghindari permasalahan akhir yang 

dapat timbul nantinya, yaitu pembaca tidak akan tertarik dengan komik ini. 

Selain gaya gambar (visualisasi), cerita juga harus diperhatikan. Karena kedua 

unsur tersebut merupakan unsur yang dijual didalam komik. Harus ada 

keseimbangan didalamnya, jangan ada ketimpangan diantara keduanya. 

Jangan kuat dalam segi visual tetapi lemah didalam unsur naratif. Seperti 

kendala yang dialami oleh komikus atau kreator–kreator komik kita sekarang 

ini.  

Selain itu didalamnya terdapat alur balik (flas back) untuk menambah 

menarik dan keingin tahuan pembaca. Selain itu juga memperkenalkan cerita 

dasar dari komik ini, yaitu cerita Barata Yudha, yang nantinya dibuat dalam 

bentuk teks atau visualisasi gambar atau gabungan dari keduanya. 

Penulisan cerita atau berupa garis besarnya saja dari awal hinggga akhir 

cerita. Selain cerita yang didasari oleh imajinasi dan kreatifitas penulis sendiri, 

cerita juga mengambil cukilan dalam cerita Barata Yudha versi pewayangan 

Indonesia. Elemen–elemen cerita yang telah ada kemudian dipadukan dengan 

unsur–unsur tambahan seperti Sci-fi untuk mengubah cerita asli Barata Yudha 

kedalam cerita baru, agar telihat lebih menarik dan tidak membosankan. Setelah 

penyusunan cerita telah selesai menjadi satu kesatuan yang utuh, kemudian 

dilakukan proses selanjutnya. 



Cerita komik ini sebagai berikut : 

Tahun 2121 

Jakarta pada saat ini dibawah kepemimpinan sebuah organisasi yang 

mempunyai tujuan menjadikan kepemimpinan tunggal yang memerintah dunia. 

Organisasi tersebut bernama World Empire. Mereka berhasil mendudukan jakarta 

dan merebut pemerintahan indonesia setelah berhasil menaklukan 2 benua Asia 

dan Afrika dengan peperangan besar yang melanda dunia pada tahun 2069 yang 

dikenal dengan perang Merah. Hanya negara–negara yang besar dan kuat dibidang 

militer dan teknologi saja yang masih menjalankan pemerintahan sendiri. Sejak 

saat itu nama Jakarta diubah menjadi Swastika Utara.  

 World Imperium merupakan organisasi pengikut setia Nazi atau Neo 

nazi dan Soviet Bangkit yang diam–diam mereka membentuk kembali organisasi 

yang telah hancur pada perang dunia ke II dan perang dingin itu menjadi semaki 

besar dan kuat karena berhasil merangkul orang–orang berkuasa dan 

berkedudukan tinggi yang tersebar diseluruh negara yang ada di dunia. pada 

akhirnya mereka berani muncul ke permukaan setelah dengan kecanggihan 

teknologinya yang mereka kuasai dan unggul di dalamnya, mereka berhasil 

membangkitkan kembali pemimpin mereka terdahulu yaitu Hitler dan 

membangun pasukan–pasukan rahasia yang mengerikan dengan daya tempur yang 

tinggi dan dibantu oleh mesin–mesin yang serba canggih yang tidak dapat disaingi 

oleh negara–negara manapun. Dibawah kendalinya Hitler sebagai caesar yang 

memimpin organisasi tersebut, dengan cepat mereka berhasil menguasai setengah 

dari negara–negara yang ada di dunia dalam genggamannya.     



DR. Ito merupakan seorang profesor yang terpandang dibidang sience 

dan kedokteran dan merupakan salah satu orang terkaya di red swastika, 

melakukan sebuah riset secara sembunyi–sembunyi di ruang kerja bawah tanah. 

Riset tersebut diberi nama “HYANG”. Riset tersebut mempunyai tujuan untuk 

membangkitkan kembali tokoh Pandawa dalam cerita legenda Mahabharata, 

dengan mengkloning sisa–sisa DNA yang dia temukan dari hasil penelitian dan 

pencariaan yang panjang hampir memakan setengah waktu usianya. Ia yakin 

bahwa legenda dalam pewayangan itu benar–benar terjadi dan nyata adanya di 

tanah Jawa.  

Dengan keyakinan dan pencarian yang hampir setengah abad tersebut, 

akhirnya DR. Ito tersebut menemukan apa yang dia inginkan. Gelang Tangan 

yang dia peroleh dari kejadian aneh di puncak gunung Jayawijaya. Karena 

menurut sebagian fersi dari legenda cerita Mahabharata, dalam lakon Pandawa 

sedo, Pandawa lima mati dan moksa di puncak gunung yang bersalju. Gelang 

tangan merupakan gelang tangan pandawa lima yang terjatuh saat jasadnya 

diangkat ke suralaya atas permintaan Punta Dewa.  

DR. Ito melakukan riset ini dikarenakan keadaan negara yang tidak 

menentu, oleh karena pemimpin negara pada saat itu langsung dipegang oleh 

seorang diktaktor yang Lord Hund dan  sebuah mesin, Kristal suci yang dibuat 

dan program oleh World Imperium yang mempunyai tujuan  mengubah wajah 

dunia menjadi satu kekuasa mutlak memerintah negara–negara dengan otoriter. 

Mengambil alih kekuasaan secara paksa dan dengan kekerasan menghilangkan 

semua sarana–sarana pendidikan dan kebudayaan yang ada disemua negara, dan 



menggantikannya dengan kebudayaan tunggal yaitu Neo modernis Imperial. 

Masyarakat tidak diizinkan untuk belajar, tetapi cukup menikmati berbagai 

macam sarana yang telah disediakan oleh World Empire dan melatih mereka 

menjadi kadet-kadet untuk mewujudkan cita-cita mereka menguasai dunia. 

Mereka benar–benar dimanjakan, sehingga mereka tidak sadar mereka telah 

dibodohi untuk melupakan nilai–nilai serta norma dan budaya yang telah turun–

menurun dijaga oleh nenek moyang mereka. Bahkan mereka tidak merasa mereka 

dijadikan budak yang bodoh yang tidak diperkenankan untuk belajar. Barang 

siapa yang berusaha mempelajari ilmu pengetahuan, selain anggota World 

Empire., akan diasingkan ke padang terbuang. Karena itu, secara sembunyi–

sembunyi DR. Ito melakukan penelitian di dalam terowongan bawah tanah. Untuk 

menghancurkan kekuasaan organisasi World imperium dan membangun kembali 

negara Indonesia yang berdiri dan merdeka.  

Pada akhirnya riset DR. Ito berhasil membangkitkan kembali salah satu 

anggota Pandawa. Dia adalah penengah Pandawa, dengan kesaktian yang hebat, 

serta ketampanannya ibarat setengah ketampanan dunia. Dia adalah penengah 

pandawa, Janaka atau Arjuna. Janaka kemudian dididiknya untuk melawan World 

Empire dan membebaskan kesengsaraan rakyat dari kekuasaan mereka yang 

diktaktor tersebut..  

Ternyata dugaan DR. Ito benar bahwa asistennya telah berkhianat dan 

mencuri hasil riset yang akn ia hancurkan itu, karena DR. Ito telah tahu bahwa 

gumpalan daging itu adalah bayi Kurawa seratus. Nasib sial menghampiri DR. Ito, 

ia dibunuh oleh panglima World Empire. Ketika Janaka tahu kejadian tersebut, ia 



keluar ke dunia atas dan melakukan serangan ke Swastika Utara. secara 

sembunyi–sembunyi ia melakukan penyerangan ke Red Asylum. 

Rencana profesor ternyata telah diketahui oleh organisasi World Empire, 

melalui asistennya, DR. Basil yang pernah membantu dia dalam melakukan riset 

Hyang. dia berkhianat dan kabur membawa gumpalan daging, hasil kloning DNA 

yang diambil sebelumnya dari padang pasir gunung Bromo, yang ternyata DR. Ito 

telah mengetahui benda itu merupakan bayi kurawa seratus ingin ia musnahkan. 

Asisten Doktor licik itu memberikan gumpalan daging tersebut pada World 

Empire, dengan imbalan jabatan sebagai menteri di Swastika Utara. Organisasi 

world imperium tidak  melewatkan kesempatan ini. Karena mereka tahu, bahwa 

kurawa seratus dapat mereka jadikan alat untuk menggempur 5 negara uni yang 

masih kuat berdiri. 

Tetapi kejadiannya sebaliknya. World Empire ternyata hancur dan 

berhasil dikuasai oleh Kurawa seratus. Karena kurawa seratus bukanlah tandingan 

mereka. Dengan kesaktian dan kemampuan mereka yang lihai dalam berperang, 

dan kesaktiaan yang mereka punyai, mereka berhasil menguasai organisasi 

tersebut dan menjadikan mereka budak–budak untuk dapat menguasai dunia 

dibawah kerajaan Astina. Dengan waktu yang singkat Duryudana dan saudara–

saudaranya berhasil meguasai negara Swastika Utara. Dengan bantuan teknologi 

modern, Duryudana dan Kurawa seratus memperkuat kekuatannya. Persenjataan–

persenjataan modern pun dibuat, dengan tujuan untuk menjajah dan menguasai 

negara–negara lain. Duryudana dan Kurawa seratus tidak tersaingi oleh pemimpin 

negara manapun, kerena kesaktian mereka dan pengalaman mereka berperang 



tanding. Mereka juga membangkitkan kembali buta, atau raksasa yang kejam dan 

bengis untuk memperkuat pasukannya. 

Duryuda yang tahu bahwa Janaka telah hidup, menjadi geram. Ia telah 

menyiapkan ribuan prajurit buta di tambah kurawa seratus. Baru saja Janaka di 

depan istana kuru. Ia terkejut dengan sangat, Ratusan prajurit menyerang bagaikan 

gelombang. Dengan rasa amarahnya yang amat sangat arjuna mengamuk dengan 

mengeluarkan senjata–senjata andalannya. Akan tetapi arjuna mulai terdesak. 

Akhirnya ia terkepung. Ketika ia ingin dibunuh oleh para kurawa seratus, tiba–

tiba saja terdengar dentuman yang sangat keras. Ternyata dentuman itu berasal 

dari gada bima yang besar menyapu bumi. Mereka terkejut. Terutama pihak 

Kurawa dan Duryudana yang menyangka hanya Janaka saja yang hidup kembali. 

Tapi ternyata anggota pandawa lima dan beberapa anak mereka telah bangkit 

kembali.  

Tanpa sepengetahuan mereka, DR. Ito telah memberiakan hasil 

penelitiannya ke anak putrinya yang juga menguasai bidang tersebut. DR. Ito 

hanya memegang Janaka saja, karena ia berjaga–jaga, sewaktu–waktu kejadian ini 

akan terjadi seperti pepatah Setiap kelahiran itu sepasang. Baik dan buruk. 

Janaka yang merupakan hasil kloning yang digabungkan dengan DNA 

capung untuk mempercepat pertumbuhan, iapun hidup kembali, karena dalam fase 

hidup capung, melewati dua fase kehidupan, di dalam air menjadi kepompong dan 

barulah sempurna menjadi capung. 



Perang besarpun kembali terjadi. Satria–satria di masa lampau kembali 

bertarung seperti dalam perang besar yang pernah mereka alami dilegenda 

pewayangan. Barata yudha 2121. 

Akhir cerita pandawa berhasil merebut kekuasaan dari tangan Kurawa. 

Tak ada satupun Kurawa seratus yang hidup. Bahkan tidak disisakan setitik 

darahnya. Bendera Indonesia kembali berkibar di atas istana.  

Kemudian datang suara guntur yang besar kemudian semua jasad 

bangkai dari kurawa, buta, prajurit–prajurit perang hilang lenyap bagai tertelan 

bumi. Setelah berpamitan kepada putri DR. Ito pandawa lima dan anak–anak 

mereka meninggalkan nama yang harum diabad ini.  

Mereka kembali moksa dan hilang lenyap tanpa jasad, Indonesia kembali 

damai. Orang kembali belajar di tempat–tempat pendidikan, bekerja dikantor 

seperti biasanya. Melakukan aktifitas sewajarnya seperti sedia kala sebelum 

terjajah oleh World Empire. Pemerintahan kembali digelar sesuai dengan asas 

demokrasi.  

Akan tetapi ancaman di masa depan mungkin akan kembali datang. 

organisasi World Imperium ternyata telah mendengar kabar dan mulai melihat 

terbukanya peluang kembali untuk menguasai Indonesia, karena telah binasanya 

bangsa Kuru dan juga lenyapnya para pahlawan Pandawa. Mereka pun 

mempersiapkan kembali strategi mereka untuk menyerang Indonesia disuatu saat. 



5. Visualisasi gambar  

Pembuatan komik nantinya selain mengembangkan imajinasai penulis, akan 

disesuaikan dengan trend saat ini, tanpa mengurangi karakteristik visual dari 

penulis. Poses–proses pengerjaan berdasarkan proses pembuatan komik pada 

umumnya. Alat–alat yang digunakan selain menggunakan alat untuk 

membantu proses awal visualisasi komik secara manual, juga menggunakan 

peralatan komputer, untuk mempercepat proses pengerjaaan sekaligus juga 

memaksimalkan hasil, disamping menyesuaikan dengan proses pengerjaan 

komik pada saat ini. Peralatan komputer digunakan dalam proses pemberian 

teks dan pewarnaan komik.  

Bentuk panel akan terlihat lebih bebas, tetapi akan tetapi dipilah mana 

yang baik dari faktor keterbacaan dan cerita. Agar dapat mengangkat situasi 

dan emosi pembaca dan mepunyai nilai beda dari komik–komik yang beredar. 

6. Teknik gambar 

Teknik gambar memakai teknik blok dan garis. Untuk out line digunakan garis 

yang dinamis tebal tipis. Begitu pula dengan arsiran, yang berfungsi untuk 

menambah kesan bentuk, suasana dan perasaan. Penggunaan blok untuk 

meminimalkan arsiran, juga untuk mengesankan bentuk dan ruang. Selain itu 

blok digunakan untuk mengangkat suasana gelap yang banyak ditampilkan 

dalam komik ini nantinya. 

Gaya gambar yang ditampilkan adalah representasional realis, dan merupakan 

konsep kreator owned, yang berarti kreator atau komikus mendapat kebebasan 



kreatif, tak perlu tunduk pada aturan tabu- tabu dalam komik (Hikmah 

Darmawan, Oktober 2004). 

Desain karakter tokoh menyesuaikan dengan data–data yang terdapat 

pada tokoh pewayangan yang ada. Seperti bentuk fisik, sifat. Setidak–tidaknya 

hanya mengalami deformasi bentuk yang cendrung tidak terlalu ekstrim. 

Dikarenakan keberagaman pemahaman dan pengertian dari karakter wayang 

dimasyarakat maupun dunia pedalangan. Perubahan fisik akan terlihat ekstrim 

dari bentuk wayang kulit yang ada, dikarenakan dengan kebebasan berimajinasi, 

menyesuaikan dengan cerita dan penyesuaiaan dengan trend yang beredar 

dikalangan pembaca atau peminat komik.  

Pemberian nama tokoh menggunakan nama yang sudah dikenal dalam 

pewayangan. Nama yang digunakan adalah nama tokoh yang digunakan pada 

pagelaran wayang di pulau jawa pada umumnya. Sedangkan untuk penamaan 

tokoh–tokoh imajinasi tambahan akan menggunakan nama yang yang mudah 

diingat oleh pembaca. Tokoh protagonis adalah pihak pandawa dan tokoh 

antagonis adalah pihak kurawa dan tokoh tokoh imajinasi lainnya.   

7. Desain property 

Desain property atau aksesoris serta latar belakang disesuaikan dengan 

lingkungan waktu yang terdapat didalam cerita. Diadaka deformasi dan imajinasi 

setting  lingkungan dengan property yang di gunakan oleh tokoh, cendrung kearah 

fantasi dan futuristik. Dikarenakan setting waktu dan lingkungan tempat terjadiya 

cerita terjadi pada tahun 2121. Gaya–gaya futuristik lebih menonjol didalamnya. 

Akan tetapi bukan berarti setting serta property tradisional ditinggalkan dan 



dihilangkan. Unsur tersebut tetap ada yang nantinya akan disesuaikan dan 

dikombinasikan dengan gaya–gaya futuristic sesuai dengan imajinasi penulis, 

sehingga dapat menimbulkan karakteristik yang berbeda dengan komik lain. 

8. Layout 

a) Lay out halaman  

Alur panel disesuaikan dengan arah baca yang lazim digunakan di 

Indonesia, yakni dari kiri ke kanan atau dari atas kebawah, dengan catatan apa bila 

dalam satu halaman hanya berisikan panel yang sedikit, maupun menggambarkan 

plot waktu yang singkat. Bentuk panel disesuaikan dengan gambar atau ilustrasi 

dan cerita, agar terlihat menarik dan tidak membosankan pembaca. Panel yang 

terlihat dalam satu halaman dapat berbentuk satu halaman penuh, setengah 

halaman, sampai dengan delapan panel. 

Penomeran halaman isi tidak dituliskan, seperti halnya komik–komik 

buku yang beredar dipasaran. Ada yag dituliskan, ada yang tidak dituliskan 

tergantung dengan alasan para  kreatornya. Penulis tidak menggunakan 

penomeran halaman dikarenakan sedikit sekali pembaca yang memperhatikan hal 

tersebut, selain faktor ketergangguan pembaca melihat nomor halaman yang jelas 

tertera pada tiap–tiap halaman. Penulis hanya akan memberikan batasan gambar 

dan teks pada batas plot, atau membagi bagi cerita menjadi beberapa sub cerita, 

sehingga menghindari kebingungan pembaca dalam memahami komik tersebut. 

b) Lay out panel 

Penulis membuat panel yang disesuaikan oleh cerita, bukan sebaliknya, 

panel mengikat cerita. Hal tersebut dapat menimbulkan keterbatasan seseorang 



komikus atau kreator komik dalam mencurahkan emosi dalam visualisai gambar 

kedalam tiap–tiap panel. Bentuk bentuk bidang geometris, seperti bujur sangkar, 

lingkaran, segi tiga maupun bidang tak beraturan akan terlihat dalam bentuk–

bentuk panel yang ada di dalam komik tersebut nantinya. Bahkan beberapa 

adegan bisa divisualisasikan tanpa panel, atau panel lepas. Untuk pembagian 

panel yang ada didalam setiap halaman akan diatur didalam naskah berdasarkan 

cerita. 

Jenis jenis sudut panang yang akan digunakan didalam komik 

bermacam–macam, seperti : Clous Up, Ekstrem Clous Up, Clous Shot, Medium 

Shot, Long Shot, Bird’s Aye, dan Ekstrem Long Shot. Ekstem clous up digunakan 

untuk keadaan yang menunjukan ekspresi wajah, tangan, atau bagian tubuh lain 

secara detail dari tokoh. Agar ekspresi tokoh terlihat dengan jelas, sehingga 

menciptakan keadaan yang sesuai dengan cerita dan karakter penokohan. Clous up 

dan medium shot digunakan untuk adegan percakapan dua orang atau lebih, 

maupun adegan-adegan lainnya, seperti pertempuran, aktifitas tokoh. Long shot 

digunakan untuk menggambarkan keadaan atau situsi lingkungan. Sedangkan 

Bird’s Aye dan Frog’s Aye View, digunakan untuk menggambarkan kesan tokoh 

atau benda, sehingga dapat mendramatisir keadaan yang sesuai dan menarik. 

9. Pesan komik  

Komik yang akan dibuat nantinya akan meninggalkan pesan–pesan 

secara efektif dari tujuan pembuatan komik ini nantinya. Selain itu pembaca 

mampu mencerna dan memahami nilai–nilai yang tersirat maupun tersurat dalam 

komik tersebut. Diharapkan audience nantinya mendapat sedikitnya pengetahuan 



tentang wayang sebagai tujuan utama pembuatan komik ini, yang nantinya 

diharapkan timbul pertanyaan, minat yang mendalam tentang seni wayang itu 

sendiri. Ketertarikan mereka untuk menggali kesenian wayang yang sebenarnya. 

Selai itu juga terdapat pesan–pesan lain yang terkandung didalam komik Hyang 

ini, antara lain 

1) Kebudayaan nasional merupakan akar tumbuhnya kebudayaan modern, 

sehingga kita tidak patut untuk melupakannya. 

2) Nasionalisme merupakan falsafah hidup yang harus kita tanamkan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3) Jangan terlena oleh kemudahan da perkembangan jaman. Kita harus 

berusaha untuk mencapai cita–cita. 

4) Apabila kita berusaha dan berdoa, maka dia akan merubah nasib kita. 

5) Ketamakan dan kesombongan tidak akan abadi, selama kebaikan masih 

tertanam di hati manusia. 

6) Hidup adalah karunia dan misterinya, janganlah kita pasrah dalam hidup, 

agar mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan penuh rihoNya. 

 

B. Komik Yang Menjadi Acuan 

1. Spawn 

Spawn merupakan komik Superhero Amerika yang baru tahun ini 

diproduksi di indonesia dengan edisi bahasa indonesia. Spawn merupakan sebuah 

karya besar dikalangan pencinta komik dunia yang dibuat oleh Tood Mc Farlane, 

pada tahun 1992. spawn menceritakan tentang seorang prajurit bayaran bernama 



Al Simon yang hidup kembali, karena kecintaanya kepada istrinya dan 

mengadakan perjanjian dengan iblis. Setelah ia lahir kembali ke dunia mempunyai 

kekuatan super, yang tidak diinginkannya. karena perjanjian oleh iblis, maka ia 

menjadi tentara iblis untuk melawan Tuhan. Tapi karena Al Simon berjiwa 

pahlawan, dibumi ia malah menentang iblis dengan memberantas kejahatan. 

Karakteristik gambar yang disajikan sungguh menarik, dengan jenis cetakan full 

colour dan format buku sedang (17 x 25,5 cm). menurut majalah Wizard 

Indonesia, komik ini adalah komik seri terlaris sepanjang masa dan diharapkan 

penulis nantinya dapat mengambil acuan dari komik ini, sebagai acuan visualisasi 

gambar, maupun cerita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar komik Spawn) 

 
 



2. Saint (kera sakti dari timur) 

Komik ini merupakan serial laga dari negara Hong Kong, yang digambar 

oleh Khoo Fuk Lung pada tahun 2002. komik ini merupakan komik yang 

memakai cerita dasar dari sumber legenda sertempat, yaitu legenda kera sakti 

yang bertugas mengambil kitab suci di barat. Visualisasi gambar yang 

dideformasikan kearah fantasi, dengan teknik gambar gaya hong kong yang realis 

dan pandai memanipulasi keadaan, sehingga terlihat hebat, serta cerita yang lebih 

banyak diolah sedemikian mungkin tanpa menghilangkan cerita dasarnya 

merupakan hal yang menarik perhatian pembaca. Hal tersebut terbukti di berbagai 

tempat menurut pengamatan penulis, komik ini sangat digemari oleh para 

pembaca. Jenis cetakan yang digunakan adalah Full colour, dengan format buku 

besar (29 x 24 cm), diharapkan penulis nantinya dapat mengambil acuan dari 

komik ini, sebagai acuan visualisasi gambar, maupun cerita. 

 

 

 

 

 

(Gambar komik Saint) 

 

 

  



3. Komik wayang karya R.AS Kosasih dan Oerip 

Komik wayang karya komikus–komikus senior ini sangatlah 

membanggakan dunia perkomikan Indonesia. Pada sekitar tahun tujuh puluhan, 

komik–komik wayang ini sempat erajai komik di pasaran indonesia. Kedua 

komikus ini memang hebat dalam meracik cerita dari wayang, terutama wayang 

golek. Dengan gaya gambar realis, mereka berhasil menanamkan suatu generasi 

baru dalam seni perkomikan indonesia. Usaha mereka patut ditiru para komikus–

komikus indonesia, terutama penulis, mengharapkan sekali mendapatkan 

pelajaran yang berharga dari komik–komik mereka. Selain itu masih ada lagi satu 

tokoh yang hebet pula dalam merintis komik wayang Indonesia. Yaitu Adisoma, 

seangkatan dengan kosasih dan Oerip. Akan tetapi dikarenakan penulis sulit 

mendapatkan data–data  tentang Adisoma, maka penulis mengambil acuan untuk 

komik wayang ini hanya komik karya R.A Ksasih dan Oerip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar komik Wayang karya Oerip) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar komik Wayang komik R.A Kosasih) 

C. Konsep Strategi Pemasaran 

kegiatan-kegiatan yang merupakan konsep pemasaran produk komik buku 

hyang adalah sebagai berikut : 

1. Promosi penjualan  Komik 

Promosi penjualan diutamakan dalam merangsang pembelian langsung 

produk komik buku Hyang. Menarik calon pembeli untuk lansung membeli 

produk ditempat. Hal tersebut ditujukan pada calon pembeli yang datang ke 

tempat yang nantinya dapat menimbulkan transaksi penjualan dan pembelian, 

seperti toko buku, pameran dan kegiatan lainnya. kecendrungan calon pembeli 

atau konsumen kerap membuat keputusan saat itu juga, karena tak adanya 

motivasi kuat untuk merencanakan pembelian, merupakan acuan dalam 

perencanaan promosi komik buku ini. 

  



Berdasarkan pengamatan penulis promosi berupa pemberian hadiah secara 

lansung pada saat memberi produk, merupakan salah satu kegiatan promosi yang 

sering digunakan produsen–produsen komik buku, buku bacaan maupun majalah 

dalam menarik minat calon pembeli untuk menjadi pembeli pada saat itu. Promosi 

dalam bentuk seperti ini yang akan dilakukan dalam mempromosikan komik buku 

Hyang akan memperhitungkan faktor biaya produksi komik buku, sehingga harga 

penjualan buku komik bisa mengalami penyesuaian dalam harga jual nantinya, 

ataupun diadakan kenaikan harga yang tidak terlalu tinggi pada jangka waktu 

tertentu, seperti edisi khusus atau kampanye peluncuran produk pertama. 

Pemberian hadiah yang merupakan salah satu kegiatan promosi 

(promotion tool) yang biasanya disertakan pada saat pembelian komik buku pada 

umumnya berupa poster, stiker, booklet, pembatas buku, pin dan Action vigor, 

dengan menggunakan ikon atau karakter tokoh pada komik buku tersebut. Usaha 

atau kegiatan ini secara intensif digunakan dalam kegiatan promsi sebuah komik 

buku baru dan berkecendrungan efektif digunakan untuk meningkatkan omset 

penjualan. 

Dalam konsep promosi buku komik Hyang nantinya juga akan dilakukan 

kegiatan-kegiatan atau usaha promosi semacam itu. Penjualan disertakan dengan 

pemberian hadiah yang berbeda disetiap edisi dan seluruh edisi yang dikeluarkan. 

Promotion tool yang akan digunakan adalah berupa poster, stiker, pin, pembatas 

buku, dan booklet. Pada edisi terakhir dan pertama akan diadakan pemberian 

hadiah yang beda dibandingkan dengan edisi–edisi sebelumnya, yaitu toy’s atau 



mainan, dengan anggapan akan menumbuhkan kesan dan menempatkan citra 

produk, selain berhubungan dengan volume penjualan. 

Selain dipergunakan sebagai alat promosi (promotion tool), sebagian alat 

promosi ini dapat berdiri sendiri sebagai karya seni atau produk terpisah yang 

diharapkan dapat menambah pemasukan selain dari hasil penjualan komik buku. 

Seperti poster dan toy’s atau mainan selain  berfungsi sebagai alat promosi 

penjualan juga dapat dipergunakan sebagai produk sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 
PENGERJAAN KARYA KOMIK 

 
 

A. Cerita dan Naskah / scrip 

 Komik Hyang dibuat dalam lima seri. Cerita tiap seri komik buku 

Hyang: 

Deskripsi cerita seri pertama: 

Perang merah melanda dunia selama 30 tahun. Indonesia telah dikuasai organisasi 

Red Empire dan Jakarta di ubah namanya menjadi Swastika Utara. 

 DR Ito dengan riset Hyangnya berhasil menghidupkan kembali salah 

satu keluarga Pandawa , yaitu Janaka, tapi naasnya hal tersebut telah diketahui 

oleh Red Empire dan DR. Ito dibunuh oleh salah seorang panglima langit. Janaka 

yang saat itu disembunyikan oleh DR.Ito akhirnya mengetahui bahwa DR.Ito 

telah dibunuh oleh Red Empire kemudian mengejar pembunuh tersebut Swastika 

Utara. Janaka berhasil menemukan orang yang membunuh DR Ito, yang ternyata 

orang tersebut adalah panglima Oun. Pertempuran tidak terelakan lagi antara 

Janaka dan para kadet pengawal panglima Oun. 

 Sementara itu diistana Red Asylum, Lord Hund penguasa Swastika 

Utara bertemu dengan DR. Basil, yang sedang mengerjakan riset serupa dengan 

riset Hyang. Bassil berhasil mengkloning para Kurawa seratus dan membuat lord 

Hund senang, karena cita-cita nya menjadi kaisar dunia sudah didepan mata. Akan 



tetapi Basil mempunyai rencana picik, hasil dari riset tersebut akan digunakannya 

sendiri untuk menjadi kaisar merah. 

Deskripsi seri 2: 

Panglima Oun akhirnya berhasil dikalahkan Janaka. Setelah beberapa saat 

pertarungan selesai para punakawan menemui bendoro mereka yang hidup 

kembali dan mereka berangkat ke Red Empire keesokan harinya karena hari itu 

akan diadakan perayaan hari besar Red Empire. 

Keesokan harinya kurawa seratus yang dibangkitkan kembali pada saat perayaan 

akbr itu, mengamuk dan memporak porandakan pasukan Red Empire. Itu karena 

ulah Basil yang memprogram untuk tidak membangkang Red Empire dan 

menuruti perinrtahnya. Akan tetapi Kurawa seratus seakan tidak terpengaruh. 

Mereka bersifat seperti aslinya, inggin menguasai Red Empire. Basil yang 

bermuka dua itu malah berpihak kepada kurawa. Lord Hund berhasil ditaklukan 

Duryudana, maka ialah yang menjadi penguasa baru Swastika Utara. Kemudian 

nama itu diganti menjadi negara astina, Red Aslyumpun diganti dengan nama 

Astina Pura. 

Deskripsi seri 3: 

Janaka dengan para punakawan yang baru tiba di depan gerbang Red Asylum 

menjadi bingung, karena melihat ribuan mayat bergelimpangan dimana-mana. 

Tiba-tiba dua raksasa atau buta menyerangnya, tak terelakan lagi pertempuranpun 

terjadi. Ternyata para Kurawa telah mengetahui keberadaan Janaka dari informasi 

Basil yang telah menjadi patih kerajaan Astina itu. Tidak tanggung-tanggung, 



seluruh keluarga Kurawa menyerang Janaka dengan ganas, seperti hendak 

membalas dendam kematian dan kekalahan mereka di perang barata yudha 

dahulu. Janaka terdesak dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia akhirnya ambruk 

dengan keadaan yang menyedihkan. Para punakawanpun tidak dapat berbuat apa-

apa. 

Deskripsi seri 4: 

Tubuh Janaka yang telah dipenuhi anak panah itu ingin dihancurkan dan dibakar 

oleh Duryudana sebagai tanda kemenangan mereka kali ini. Akan tetapi niat itu 

gagal ketika dari kejauhan terdengan suara seperti dentuman meriam yang 

ternyata itu adalah suara gada Bima yang dipukulkannya ketanah. Selain 

menghidupkan Janaka, ternyata DR. Ito juga menghidupkan keluarga pandawa 

lainnya melalui putrinya yang juga bergelar Doktor itu yang bernama Mahesa 

Ayu. Kurawa  sangat kaget, apalagi setelah mengetahui Janaka hidup kembali 

keluar dari jasadnya yang lama yang bersifat seperti kepompong itu. 

Deskripsi seri 5: 

Kedua saudara yang pernah menggelar perang besar itu bertemu lagi. Perang 

Barata Yudha kembali digelar di Swastika Utara. Batara Guru mengangkat para 

masyarakat yang hidup di kota Swastika Utara itu, keluar dari kota tersebut 

menghindari pertumpahan darah orang yang tak bersalah. Batara kresna turun 

kembali membela pihak pandawa. Semar mengatakan ini sudah takdir kehidupan, 

bahwa perang Barata akan terjadi dua kali di satu kehidupan dunia ini. 

Pertarungan dimulai. Pihak kurawa akhirnya jatuh berguguran satu-persatu. 



Bahkan para bangsa raksasa yang dihidupkan kembalipun tumbang dan habis. 

Duryudana adalah keluarga Kuru yang tersisa. Akhirnya ia menghadapi Bima 

untuk kedua kalinya. Takdir tidak akan berubah, walau terulang. Duryudanatewas. 

Akhirnya Swastika Utara atau Astina kembali bebas dari penguasaan dan 

merdeka, dan kembali dengan nama Jakarta. Batara guru mengangkat bangkai-

bangkai keluarga Kurawa tanpa sisa. Begitu pula keluarga Pandawa, mereka 

kembali moksa diangkat jasadnya ke langit. Tiga tahun kemudian, keadaan 

menjadi baik. Pulau-pulau yang dikuasai oleh Red Swastika, sudah dapat 

membebaskan diri. Itu berkat dua anak remaja. Yang satu diantaranya mempunyai 

kuku yang sangat tajam dan berwarna merah, sedangkan yang satunya lagi 

berwajah tampan tak tersaingi bintang. Mereka adalah Bima dan Janaka. 

Seperti halnya naskah teater atau film, naskah komik juga berisi dialog 

antar tokoh ditambah dengan penjelasan mengenai efek suara saat pertunjukan 

serta petunjuk bagi visualisasi pengambilan gambar dan keadaan atau situasi. 

Naskah itu sendiri berisi 

a. Penjelasan tentang dialog tokoh pada tiap panel 

b. Prolog (pengantar cerita) 

c. Situasi cerita atau keadaan lingkungan 

d. Efek suara yang ditimbulkan. 

Naskah komik buku Hyang seri pertama: 

Hal 1 

§ Panel 1: 



Puing-puing rumah yang hancur disertai asap yang mengepul 

Prolog:  2121…Kediaman DR.Ito, Nampak baru saja terjadi sesuatu di tempat ini 

§ Panel 2 

Gambar foto DR. Ito dengan Janaka kecil yang hampir hangus terbakar 

Prolog: Puing- puing reruntuhan berserakan dimana-mana, Bau hangus dan 

kepulan asap masih terlihat diantara reruntuhan bangunan, Seperti habis 

dilalap api yang dasyat 

§ Panel 3 

Gambar tangan yang terhimpit reruntuhan dan bayangan Janaka. 

Prolog: Sesosok tubuh yang sudah tak bernyawa terhimpit dipuing bangunan 

Janaka: Ayah. 

Hal 2 

§ Panel 1 

Janaka membaca sesuatu 

Prolog: Bayangan itu ternyata seorang pemuda yang menggunakan topeng 

diwajahnya. Nampak pemuda itu mempunyai hubungan dekat dengan 

DR. Ito. Ia mengambil sebuah benda dari tangan DR. Ito. 

§ Panel 2 

Monitor komputer yang dilatar belakangi dengan pesawat helikopter yang 

melewati gunung 

Prolog: Benda itu adalah catatan elektronik DR. Ito. 



DR Ito: Cita-citaku tidak setinggi langit, aku hanya ingin merah putih kembali 

berdiri tegar di langitnya sendiri. 

Panel 3 

DR. Ito sedang menaiki helikopter. 

DR. Ito: Sejak kecil aku sering diceritakan cerita-cerita pewayangan oleh 

kakekku. Legenda besar yang entah keberadaan dan kebenarnnya. 

Setelah empat puluh tahun aku mempelajarinya dari kitab-kitab dan 

buku-buku usang yang sudah tidak terjamah manusia sejak modernisasi 

Indonesia. 

Sesuatu seperti menghampiriku, seakan berkata ditanah ini, dibumi ini 

satria-satria langit itu dilahirkan. Sejak itu aku mulai pencaharianku. 

Sebagai menteri teknilogi dan riset rahasia negara, aku membentuk tim 

untuk menjalankan misi rang mustahil. Misi itu aku namai Hyang. 

Misi ini bertujuan untuk melahirkan kembali kesatria-kesatria dalam 

tokoh pewayangan untuk kepentingan pertahanan negara.yang pada saat 

ini perang merah sedang bergejolak di seluruh dunia. 

Hal 3 

§ Panel 1 

DR. Ito sedang mendaki gunung Jayawijaya 

DR Ito: Setelah berjalan selama sepuluh tahun dari pencarian di Bromo dan 

jayawijaya, kami menemukan hasil yang tidak diduga. Tapi perang telah 



terjadi. Salah satu penemuan kami lenyap dirampas anggota kami yang 

berkhianat. Satu persatu mereka pergi. Tinggal aku sendiri, bersama 

mimpiku membawa kali ke tiga di Jayawijaya. 

§ Panel 2 

DR. Ito berjalan keluar tenda mengikuti arah suara misterius. 

DR Ito: Malam ke tiga aku berada di puncak Jayawijaya, sebuah suara seakan 

mengajakku untuk mengikutinya. 

Suara: Ito mereka menunggumu. 

§ Panel 4 

DR. Ito terbangun dari tidur (Clous Up) 

DR Ito: Setelah semalaman aku berjalan mengikuti arah. Suara itu,taksadar aku 

tertidur ketika sadar matahari sudah diatas kepepalaku. 

§ Panel 5 

DR. Ito melihat seekor burung diatas langit. 

DR Ito: Tiba-tiba saja, sesosok burung  besar menjerit membelah langit, tepat di 

atas kepalaku. Ya tuhan...mungkinkah ??? 

SFX: Kraakkk… 

§ Panel 6 

DR. Ito mendekati burung Jatayu yang memberikan sesuatu kepadanya 

DR Ito: Jatayu..itu jatayu...burung legenda. Belum musnah kebingunganku. Ia 

memberikan sesuaatu di atas tanganku 



Hal 4 

§ Panel 1 

DR. Ito memandangi Jatayu yang terbang ke angkasa 

DR Ito: Kemudian ia kembali terbang membelah angkasa, seakan-akan 

wisnu tersenyum kepadaku. Sekujur tubuhku gemetar, bahkan kedua 

tanganku mati rasa... Rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu. 

Jatayu. Burung garuda  tunggangan Wisnu telah aku lihat di depan 

mataku sendiri. Dua kali peristiwa yang tidak dapat dipecahkan secara 

ilmiah, kembali menghampiriku. Setelah kejadian di Bromo, yang aku 

anggap sebagai padang Kurusetra. Berpuluh–puluh senjata muncul 

dengan sendirinya dari dasar bumi. Oh tuhan...dirimu sungguh besar, 

kau telah tunjukan misteri waktu kepadaku...tapi apa yang akan terjadi 

semua masih ditanganmu. Apakah ini awal atau akhir dari pencariaanku. 

 

Hal 5 

§ Panel 1 

Gelang berkarat 

DR Ito: Sesaat aku tersadar dari lamunanku oleh benda dingin yang ku 

genggam. Benda yang di berikan sang jatayu ternyata sebuah besi tua 

melingkar dan penuh dengan karat. Sebuah misteri yang kembali harus 

ku pecahkan. 

§ Panel 2 



DR. Ito Close up mata 

DR Ito: Tiba - tiba benda itu... Bergerak..???  

§ Panel 3 

Gelang berkarat 

DR Ito: Mustahil, besi tua ini mempunyai nyawa. Akkkh lama kemudian 

karat yang menempel runtuh dengan sendirinya...oooh ini.. Sebuah 

gelang emas. 

§ Panel 4 

Gelang berkarat kemudian bersinar 

DR Ito: Kemudian ribuan cahaya menyebar dari pori–pori karat yang 

telah bersih dari karat bagai sinar matahari, cahayanyakian lama kian 

terang, dan terus bertambah terang. 

§ Panel 5 

Bayangan pertempuran  

DR Ito: Mataku...oooh mataku tiba - tiba gelap, aku tidak bisa melihat 

apapun. Namun perlahan dari horizon aku melihat cahay merah, semerah 

darah. Siluet - siluet bayangan kian terlihat jelas. Jelas demi tuhan, 

ribuan mayat bergelimpangan bau darah anyir tercium memenuhi udara 

suatu yang besar....suatu yang besar... Ooohhhh...ini.. 

Hal 6 

§ Panel 1 



Tegal kuru, panji-panji usang dan mayat bergelimpangan 

DR Ito: Hari ini, detik ini, seakan kering mulutku dan kaku lidahku 

untuk berusaha berucap. Maha besar tuhan, gelang ini telah memberikan 

gambaran sesuatu yang telah dilupakan orang. Perang yang besar ini 

benar-benar pernah terjadi di bumi ini. Di tanah jawa. Perang barata 

yuda, perang besar sedarah, darah kuru, antara pandawa dan kurawa. 

Langit bercahaya merah, seakan akan bersedih akan kehendaknya 

sendiri. Ribuan nyawa mati membela hak, kebenaran, dan kehormatan 

sebagai bangsa. 

Hal 7 

§ Panel 1 

Tegal kuru, panji-panji usang dan mayat bergelimpangan 

DR Ito: Puluhan kerajaan ikut serta dalam perang ini entah mereka 

dipihak kurawa maupun pandawa. Hanyalah tenda-tenda usang, panji- 

panji lapuk yang tertinggal dan mayat-mayat manusia yang tidak 

terhitung jumblahnya. Perang besar telah usai,tinggal cerita dan nilai-

nilai dari leluhur kita. Tapi sayang...warisan itu dilupakan oleh penerus-

penerus mereka sendiri. Ooh... Aku ingat, siapa pemilik gelang ini saat 

itu..??. Jangan-jangan... Aku ingat ... Dugaanku bahwa 5 satria ga- gah 

moksa dipuncak gunung salju, tepat dipuncak gunung ini 

...mereka.....mereka. 

Hal 8 



§ Panel 1 

Siluet Pandawa lima 

Werkudoro, puntadewa, pinten , tengsen, janaka 

DR Ito: Inilah akhir pencarianku. 

Hal 9 

§ Panel 1 

DR. Ito sedang melakukan penelitian di labolatoriumnya 

DR Ito: Tiga tahun kemudian. Jakarta dan beberapa kota besar telah 

dikuasai Red Emperor. Akupun melanjutkan penelitianku dilaboratorium 

rahasiaku di luar kota 

§ Panel 2 

DR. Ito memperhatikan sebuah tabung yang berisi janin 

DR Ito: Setelah lima tahun penelitianku diterpa kegagalan, keberhasilan 

akhirnya menghampiriku. Sesosok janin mungil. Telah mengisi harapan 

yang hampir musnah ya tuhan,hembuskanlah nyawa ke dalam sosok 

mungil ini karena harapan kami ada di pundaknya. 

§ Panel 3 

Close up wajah bayi 

DR Ito: Janin tersebut tumbuh dengan cepat sesuai dengan harapanku. 

Jaringan tumbuh serangga membantunya berkembang lebih cepat dari 

manusia normal dalam waktu satu bulan ia seperti berusia lima tahun 



karena itu, aku memasukkan memori buatan ke dalam otaknya, untuk 

menyeimbangkannya. 

§ Panel 4 

Keadaan yang genting di dalm laboratorium 

DR Ito: Suatu saat, aku dan anakku kinan,berniat mengeluarkannya dari 

tabung inkubator tak diduga sesuatu yang tidak terduga terjadi ia tidak 

dapat bernafas menghirup udara seperti manusia normal fungsi paru - 

parunya seperti binatang yang hidup dalam air. 

§ Panel 5 

Gambar sebuah topeng wayang. 

DR Ito: Sejak itu, aku buatkan topeng yang dapat berkembang seperti 

kulitnya yang berisi cairan inkubator saat tubuhya seperti anak remaja 

pertumbuhannya menjadi normal anak itu aku rawat seperti anakku 

sendiri aku belum mengetahui dna siapa dari tokoh pandawa lima yang 

aku  kloning ini... Setelah aku ketahui dia mempunyai dua jari telunjuk 

dia adalah janaka.. Janaka, kau bukan barang ciptaanku kau adalah 

anugerah-nya. Harapan kami ada padamu nak. 

Hal 10 

§ Panel 1 

DR. Ito tergeletak di lantai, dengan backgaround panglima Oun sedang berdiri. 



DR Ito: Menurut kabar, red empire mengetahui rencanaku dan mencari 

tahu keberadaanku. Mereka pasti memusnahkan siapapun yang 

menentang. 

 

§ Panel 2 

Janaka marah  

DR Ito: Untuk menjaganya maka aku keluar dari persembunyianku 

menjaga agar mereka tidak curiga aku merasa tugasku telah selesai. 

Janaka, maafkan ayah karena pergi tanpa sepengetahuanmu. Waktumu 

telah tiba anakku. 

§ Panel 3 

Janaka memegang pedang sinarnya sambil menghadap swastika utara.  

P: Setelah ia menguburkan jasad dr. Ito janaka menuju kota swastika utara pusat 

kota red empire di wilayah indonesia yang dulunya merupakan kota jakarta 

Janaka: Ayah dengan restumu aku sambut waktuku dan akan ku 

wujudkan sepenggal cita –citamu. 

Hal 11 

§ Panel 1 

Seorang pemuda memandangi sesuatu dari balik pagar kawat. 

P: Seorang pemuda dengan pandangan kosong seperti sedang melantunkan syair. 

Pemuda: diantara seratus tak ada dua dan diantara 



Seribu tak ada sepuluh yang seperti negara ini walaupun banyak mahluk 

dewa diatas dan Dibawah yang dikelilingi samudra tak ada satupun yang 

memadani negara ini dulu.... Itu dulu.... 

§ Panel 2 

Closeup mata pemuda 

P: Seorang pemuda dengan pandangan kosong seperti sedang melantunkan syair. 

Pemuda: Indonesia... 

Kadet: Hei...orang sinting kembali ke tempatmu 

§ Panel 3 

Pemuda menunjuk ke arah kadet sambil berteriak 

P: Seorang pemuda dengan pandangan kosong seperti sedang melantunkan syair. 

Pemuda: Bedebah…Kalian yang enyah dari bumi ini...!!! 

§ Panel 4 

Kadet mengacungkan senjata kearah pemuda yang memakinya 

Kadet: Binatang..!!! Tak punya rasa terima kasih sudah untung kami 

mau mengurusi ribuan kepala kalian yang tidak berotak itu jadahh..!! 

Lebih baik... Kalian. Musnah..., meringankan beban kami 

Kadet 2: HEMM... 

Hal 12 

§ Panel 1 

Seorang bertubuh besar muncul dari belakang para kadet. 



P: Tiba - tiba suara dingin dan agak berat, muncul dari arah belakang mereka. 

Spontan mereka seakan-akan tunduk pada asalsuara itu 

P.Oun: HEII...!!!. Jangan terlalu kasar dengan mereka  

Kadet: AAHH...Panglima....  

§ Panel 2 

Panglima oun memegang moncong senjat kadet 

P: Dengan langkah berat yang menopang tubuh yang tinggi besar, bak raksasa, ia 

berjalan perlahan kearah depanp. 

Oun: Jangan gegabah mereka punya hak untuk bicara... 

§ Panel 3 

Panglima oun memegang pundak pemuda 

P: Panglima selatan red imperium...‘oun’. Dia dikenal sebagai penakluk 

api...begitu pula sifatnya. Mata panglima oun memang rusak tetapi indra ke-

enamnya sangatlah dasyat. 

Oun: Apa yang menjadi ganjalan hatimu sobat kami red emperor tidak akan 

pernah menindas bangsa jajahan kami 

Apa yang kurang kami berikan pada kalian. Makanan..??? Sudah kami tanggung 

tanpa harus membayar fasilitas...??? Semua milik bersama kami hanya butuh  

kalian menjadi laskar kami untuk mencapai takdir langit bangsa terpilih “kaisar 

dunia” 

Pemuda: Ahh...ternyata panglima oun yang hebat ini ‘buta’ 



Hal 13 

§ Panel 1 

Pemuda mencoba berontak dari pegangan panglima Oun. 

Pemuda: Aku tak sudi mengabdi pada bumi yang bukan tempat 

kelahiranku apa lagi kepada organisasi dengan cita-cita sableng dan 

orang buta sepertimu. 

§ Panel 2 

Tangan P. Oun membungkam mulut pemeuda itu. 

P. Oun: Aku memang buta tapi jangan kau hina negaraku...para 

leluhurku bersusah payah membesarkannya. 

Pemuda: “HUUFF” 

§ Panel 3 

Pandangan mata pemuda yang ketakutan (cermin mata) 

P. Oun: Aku lahir dari rahim bangsaku di besarkan. Negaraku..... Hidup 

kami tidak ada harganya untuk meneruskan generasi langit 

§ Panel 4 

 Oun mengangkat pemuda itu ke udara. 

P. Oun: Sudah takdir langitbahwa kami yang terkuat kehendak langit 

untuk menghancurkan yang lemah 

§ Panel 5 

Oun membantingnya ke tanah 



P: Tanpa ampun....dihujamnya tubuh lelaki itu hingga menyatu dengan tanah 

P. Oun: Hari ini keinginanmu terkabul kukirim kau ke tanah airmu dan 

sampaikan salamku untuk leluhurmu katakan temui aku dan akanku 

buktikan siapa yang terkuat. 

Hal 14 

§ Panel 1 

P. Oun mengambil sapu tangan dari kantung baju mayat pemuda tadi 

P: Akhir nya laki - laki itu merenggangkan nyawanya dengan kondisi tubuh yang 

mengerikan 

§ Panel 2 

P. Oun membasuh darah yang berceceran di tangannya. 

P. Oun: Sebenarnya apa yang dibanggakan dari negara ini...??? Kenapa 

masih tersisa orang – orang. Seperti itu disini hemm....aneh, tidak wajar 

dari mana mereka sadar,sedangkan kristal suci telah menciptakan budaya 

baru bagi kehidupan mereka 

§ Panel 3 

Long shot Panglima Oun 

P. Oun: Sebenarnya apa yang dibanggakan dari negara ini...??? Kenapa 

§ Panel 4 

Bird view panglima.Oun 

P. Oun: singkirkan mayat ini  



Kadet: Siaap..!!! 

§ Panel 5 

Janaka berdiri di atas tembok pembatas kota 

P: Tanpa sepengetahuan mereka seorang lelaki bertopeng terlihat 

mengawasi di luar pagar tidak jauh dari tempat itu sebenarnya panglima 

oun telah merasakan keganjilan yang terjadi seluruh penduduk telah 

dicuci otaknya dengan alat bertenaga kristal langit yang terletak di ujung 

puncak istana satria ingatan mereka akan negaranya hilang diganti 

dengan budaya neo modernis bahkan artifak serta segala sumber sejarah 

dan budaya dimusnahkan tapi leluhur tidak akan musnah...dia akan 

bersemayam dijiwa Bangsanya...bahkan dia hidup kembali... 

Hal 15 

§ Panel 1 

Tiga sosok bayangan berjalan diantara tumpukan peti kemas 

P: Atau mereka masih ada di sekitar kita pada saat yang sama di suatu tempat tiga 

sosok bayangan berjalan disela-sela tumpukan peti kemas 

§ Panel 2 

Tiga sosok bayangan berhenti di sebuah caravan 

P: Kemudian mereka berhenti di sebuah caravan mereka seperti merencanakan 

sesuatu... Sepertinya mereka bermaksud jahat terhadap penghuni caravan tersebut. 

§ Panel 3 

Tiga sosok bayangan memasuki caravan 



P: Mereka membuka pintu perlahan-lahan. Keadaan ruangan saat itu gelap gulita, 

mendukung aksi yang mereka lakukan 

§ Panel 4 

Tiga sosok bayangan memasuki caravan 

P: Mereka mengendap-endap mendekati seorang tua yang tertidur di kursi roda 

seseorang dari mereka siap melakukan sesuatu dari ciri-ciri orang tua itu, 

sepertinya bukanlah tokoh asing yang susah dikenali sepertinya orang tua itu 

adalah.... 

Cepot: Sok..siap...siap blegug..!!! Itungan ka tilu nya’ hiji... Dua... Ti.... 

Dawala: Udah siapdari tadi juga atuh akang. 

Gareng: Slowly brother...!! 

Untuk halaman selanjutnya terdapat pada lampiran 

 

B. Desain karakter 

Karakter–karakter yang digambarkan akan terlihat ekstrim dan 

boombastis, seperti penonjolan otot yang berlebihan pada tokoh yang kuat, 

penonjolan bentuk tulang pada tokoh yang lemah. Ini dimaksudkan memberikan 

karakteristik tersendiri pada komik. 

Proses pembuatan karakter berdasarkan dari referensi komik buku yang 

dipakai sebagai acuan dan melihat referensi–referensi tentang ciri karakter–

karakter pada tokoh pewayangan. Kemudian mencoba penggabungan dari semua 



unsur yang ada menjadi bentuk yang berbeda dan diharapkan mengena dan sesuai 

dengan selera audience.  

Nama–nama sebagian karakter dan sifat dalam komik Hyang edisi 

pertama sebagai berikut : 

a. Karakter Protagonis 

 Janaka atau Arjuna 

Penenggah pandawa yang mempunyai sifat lemah 

lembut,sopan tutur kata tetapi menjunjung tinggi 

kebenaran dan menindas kejahatan.  

 

  

 

 

Ki Semar Badranaya 

Lelurur dan pemomong para pandawa yang 

mempunyai sifat bijak, sabar, dihormati oleh 

semua tokoh dalam lakon wayang. 

  

 

 



Cepot 

Anak dari ki Semar, yang mempunyai sifat usil, suka 

membangkang, humoris, akan tetapi mempunyai 

kepribadian baik. 

 

  

 

 

Dawala 

Anak dari Ki semar, yang mempunyai sifat polos, penurut, 

humoris, dan mempunyai kepribadian baik. 

  

Gareng 

Anak dari Ki Semar, yang mempunyai sifat polos dan lugu, 

humoris dan berkepribadian baik. 

 

 

 

 



 

b.Karakter Protagonis 

 DR. Basil 

Sebagai tangan kanan DR. Ito yang berkhianat kepada World 

Empire, bersifat licik dan picik. 

 

 

 

 

 

 Lord Hund 

Penguasa Swastika Utara yang mempunyai sifat 

angkuh, dan licik. 

 

 Panglima Oun 

Sebagai salah satu panglima langit 

yang sangat kuat dan bersifat tegar, 

bijak dan dengan semangat 

nasionalisme yang tinggi.  

 



C. Visualisasi komik 

Setelah sket figure dan property serta back ground yang digunakan 

didalam komik nantinya, maka proses selanjutnya dilakukan dengan 

memperhatikan layout halaman dan panel. Untuk lebih jelasnya teknik 

pembuatannya adalah sebagai berikut : 

a) Sket pensil (pensilling) 

Keseluruhan gambar dibuat dalam sket pensil ukuran yang  besar ( 24x 

36,8cm) dengan memperhatikan naskah, karakter tokoh, property, dan sudut 

pandang serta factor–faktor tambahan lainnya. 

b) Penintaan (inking) 

Setelah sket selesai, gambar dijiplak diatas meja kaca dengan lampu 

dibawahnya, ukuran kertas masih sama dengan sket pencil. Kemudian memulai 

dari meninta out line yang  berlanjut pada blok dan arsir dengan menggunakan 

rapido, kuas berukuran kecil, tinta, spidol, atau alat alat lainnya. 

c) Pewarnaan 

Setelah tahap penintaan selesai, maka gambar yang ada kemudian di 

scan, tanpa memperkecil ukuran gambar. Hal tesebut akan lebih rumit, tetapi 

untuk menghindari penurunan kualitas pada saat proses memperkecil gambar 

melalui photo copy. Setelah gambar melaui proses scanner atau mentransfer 

gambar kedalam komputer, proses selanjutnya mewarnai gambar menggunakan 

soffware Adobe Photoshop 7. Gambar akan disambung dan dibersihkan dari noda 

kemudian melanjutkan ke proses pewarnaan. Proses pewarnaan nantinya 

disesuaikan dengan arah datangnya cahaya, intensitas, keharmonisan warna dan 



lain sebagainya. Unsur warna gelap lebih menonjol didalam pewarnaan dasar 

komik. 

d) Pemberian teks (lettering) 

Setelah gambar selesai diwarnai, maka proses selanjutnya adalah 

pemberian teks. Namun sebelumnya dibuat gelembung bicara atau balon katanya 

terlebih dahulu. Pembuatan balon kata ini juga disesuaikan dengan ukuran dan 

panjang pendeknya teks. Setelah balon kata dibuat, kemudian baru diberikan teks. 

Pemberian teks disesuaikan dengan karakter huruf yang akan digunakan, hal 

tersebut juga sensitif dengan karakter atau tokoh, misalnya karakter tokoh yang 

jahat, besar dan kuat, teks bicaranya bisa memakai jenis huruf yang sesuai. Sound 

efek dan logotype judul juga merupakan bagian dari pemberian teks. Soffware 

yang digunakan adalan Corel Draw 11. 

e) Proses penyuntingan (editing) 

Dalam proses ini keseluruhan gambar setelah selesai dan dikerjakan 

kemudian disusun dan menyajikan lembar atau file gambar menjadi sebuah 

produk komik yang siap untuk dicetak masal. 

1. Sampul atau cover 

Sampul atau cover merupakan salah satu elemen dalam komik yang 

mempunyai peran penting. Karena sampul adalah seni yang mempengaruhi 

pembelian ditempat selain promosi. Cover yang bagus adalah cover yang 

menggambarkan isi komik buku tersebut, tampa harus melihat isinya. Karena itu 

kadang untuk seni cover ini dalam setiap media cetak mempunyai bagian yang 



terpisah. Untuk lebih jelasnya cover komik buku Hyang ini memiliki bagian– 

bagian sebagai berikut : 

a. Judul 

Judul komik yang dituliskan pada cover adalah Hyang, dengan ukuran 

yang besar. Dengan pertimbangan keterbacaan huruf dari jarak pandang yang 

jauh. Selain kata Hyang itu sendiri mempunyai arti, kata Hyang yang hanya terdiri 

dari 5 huruf diharapkan tidak mendominasi permukaan cover, sehingga terlihat 

penuh dan sesak. Hyang dituliskan dengan jenis huruf atau font dengan desain 

yang berbeda, diharafkan dapat menjadi ciri khas dari komik buku tersebut. 

b. Sub judul 

Adapun sebagai sub judul dari komik buku Hyang ini adalah kalimat 

perang barata 2121. perbandingan kalimat sub judul dengan judul Hyang lebih 

kecil. Dikarenakan agar tidak merancukan judul, sehingga terkesan terlalu ramai. 

c. Ilustrasi 

Ilustrasi gambar yang akan digunakan untuk cover halaman sampul, 

ditiap–tiap edisinya akan terlihat berbeda. Tetapi ilustrasi nantinya masih 

menggambarkan tokoh–tokoh sentral dari komik. Luas gambar adalah satu 

halaman penuh atau berukuran (17 x 25,5 cm) sesuai dengan halaman isi, tanpa 

garis batas. 

d. Warna 

Warna yang akan digunakan didalam cover bermacam–macam, dengan 

jenis cetak full coluor. Warna hitam, atau gelap lebih cendrung menonjol. Warna 



yang akan sering muncul adalah warna coklat, atau sogan. Sebagai warna klasik 

yang diharapkan menjadi ciri khas klasik. 

e. Tipografi 

Judul Hyang tidak menggunakan jenis huruf baku, akan tetapidi desain 

sendiri agar sesuai dengan karakter visual dan cerita komik yang akan dibuat. 

Sedangkan untuk perang Barata Yudha merupakan jenis huruf yang sudah 

tercdapat di dalam komputer. 

 

D. Promosi dan Penempatan Media 
 

1. Poster 

Adapun bagian–bagian dari poster sebagai berikut : 

a. Judul 

Judul yang diangkat di dalam poster sama dengan judul komik bukunya, 

yaitu Hyang dengan sub judul yang sama pula Perang Barhata Yudha 2121. 

b. Ilustrasi 

Ilustrasi poster masih berkaitan dengan komik bukunya. Ilustrasi poster 

berupa cover komik edisi pertama dengan gambar Janak. 

c. Warna dan format 

Jenis pewarnaaan poster adalah full colour dengan ukuran yang berbeda 

antara poster promosi dengan poster yang merupakan produk yang terpisah dari 

komik. Poster sebagai alat promosi berukuran 34 x 51 cm yang dilipat menjadi 



empat bagian sehingga dapat muat bila ditaruh di tengah–tengah komik buku. 

Sedangkan poster yang merupakan produk terpisah berukuran 51 x 85 cm. 

Media Placement:  Disertakan dalam setiap pembelian komik buku. 

2. Stiker 

Format atau ukuran stiker adalah 12x15 cm. bentuk stiker tidak 

berbentuk geometris, tetapi menyesuaikan dengan desain gambar yang akan 

disajikan didalamnya. Stiker menggunakan jenis cetak full colour dengan warna 

yang disesuaikan dengan warna–warna yang terdapat didalam komik buku, 

dengan menggunakan tipografi yang terdapat didalam judul dan sub judul komik 

buku. 

Media Placement:  Disertakan dalam setiap pembelian komik buku. 

3. Pin 

Format atau ukuran pin berbentuk lingkaran dengan diameter lingkaran 

5,8 cm. ada pula pin yang berbentuk gambar atau tipografinya saja, tidak 

berbentuk geometris. Jenis cetakan pada pin adalah full colour, menggunakan 

warna yang sama dengan warna yang digunakan didalam komik buku. 

Media Placement:  Disertakan dalam setiap pembelian komik buku. 

4. Action vigur 

Action vigur nantinya dibuat dengan bahan resin atau plastik yang diolah 

melalui proses pengolahan tertentu, yang nantinya mengahasilkan figur seperti 

patung membentuk tokoh–tokoh pada komik maupun properti yang 

digunakannya. Kelebihan dan fungsi Action vigur selain sebuah produk yang 



merupakan alat promosi, dapat juga menjadi barang atau produk yang dijual 

terpisah.  

Media Placement:  Disertakan dalam setiap pembelian komik buku. 

5. Booklet 

Booklet nantinya dibuat dengan format vertikal yang isi dari booklet 

tersebut adalah : 

a.  Penjelasan tokoh-tokoh karakter komik Hyang 

Diharapkan para pembaca nantinya dapat mengenal lebih jauh tentang tokoh-

tokoh didalamnya. 

b. Deskripsi cerita komik Hyang,  

c.  Trik-trik dalam membuat komik 

Didalamnya terdapat proses pengerjaan komik dari pensil, sampai pewarnaan 

komputer. 

d. Serta deskripsi cerita Barata Yudha versi lakon wayang purwa. 

Langkah ini diambil agar mengefektifkan tujuan dari perancangan komik Hyang 

ini, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi psikologi pembaca komik 

hingga muncul rasa keingin tahuan dan ketertarikan untuk menggali kisah 

pewayangan lebih dalam.  

Media Placement:  Disertakan dalam setiap pembelian komik buku. 

6. T-Shirt 

T-Shirt menggunakan jenis cetak blok warna dengan menggunakan 

tipografi dan karakter yang terdapat didalam komik buku. 



Media Placement:  Disertakan dalam setiap pembelian komik buku. 

7. Standing Banner 

 Visualisasi yang terdapat didalamnya adalah visualisasi gambar cover 

komik yang akan dijual, komik buku yang akan beredar, dan informasi tentang 

telah beredarnya komik Hyang ditoko buku tertentu. 

Media Placement:  Ditempatkan di depan rak penjualan buku di setiap toko buku 

yang menjual komik Hyang. 

8. Periklanan komik 

Iklan dipakai untuk membangun citra jangka panjang produk komik 

buku yang nanti akan dibuat. Dalam usaha–usaha yang pernah dilakukan oleh 

para produsen komik buku berdasarkan pengamatan penulis dilapangan dan data–

data yang didapatkan, iklan komik buku lebih banyak menggunakan media  cetak. 

Hal tersebut dikarenakan oleh nilai guna produk sebagai barang pelengkap saja 

dan tidak menghasilkan keuntungan yang dapat dilihat secar langsung dari hasil 

penjualan tiap buku yang terjual. Selain itu, belum banyak produsen komik buku 

indonesia yang berani memilih media lain dalam mengiklankan produknya seperti 

produsen–produsen komik Amerika. 

Penempatan media iklan komik buku lebih dispesifikasikan lagi ke dalam 

media massa cetak dengan segmen pasar yang sama. Bedasarkan hal tersebut, 

maka periklanan komik buku Hyang nantinya hanya ditempatkan dalam produk 

media massa cetak dengan genre gaya dan trend remaja, komik, animasi dan 

game. Ukuran, format dan penempatan iklan komik buku akan disesuaikan dan 

akan lebih lengkapnya dibahas pada bab selanjutnya. 



Konsep desain : Menampilkan ikon berupa ilustrasi pada komik bukunya 

dengan desain tersendiri akan tetapi menyesuaikan dengan komik bukunya. 

Beredarnya komik Hyang merupakan head line.sebagai body copy dalam 

menyampaikan pesan informasi penjualan dari komik buku Hyang ini.  

Komposisi warna dan lay out pada iklan media cetak ini disesuaikan 

dengan kondisi psikologis target audience, sebagai masyarakat pembaca. 

Keseluruhan desain pada iklan ini dibuat secara simpel untuk memudahkan 

audiens dalam memperkenalkan image komik buku Hyang ini.  

Ukuran iklan memekai ukuran setengah halaman dengan format iklan 

Vertikal, untuk iklan setengah halaman, horizontal untuk iklan seper empat 

halaman. Visualisasi iklan dibuat melalui tahapan yang sama dengan pembuatan 

komik bukunya, dengan hasil akhir diolah menggunakan sofware Adobe 

Photoshop 7.0 & Corel Draw 11, Tipografi pada iklan disesuaikan dengan 

typografi yang terdapat didalam komiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 
PENJELASAN KARYA 

 

 

1. Komik 

a. Cover 

• Ukuran  : 17.5 cm x 25 cm 

• Media/ Bahan : Ivory paper 210 gram Laminasi 

• Ilustrasi : Karakter Janaka dengan background tenda-tenda    

dan panji-panji perang yang telah usang 

• Tipografi               : Personal desain ,adler, Monotype corsiva 

• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Realisasi  : Offset 

b. Halaman Isi 

• Ukuran  : 17.5 cm x 25 cm 

• Media/ Bahan : Hvs 80 gram 

• Tipografi  : Freehand575  

• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Realisasi  : Offset 

c. Komik Bendel 

• Ukuran  : 18 x 25 cm 

• Media/ Bahan : MDF Board, Ivory paper 210 gram Laminasi 

• Tipografi  : Personal desain ,adler, Monotype corsiva 

 



• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Realisasi  : Offset dan Hand Work 

2. Poster 

• Ukuran  : 34 x 51 cm 

• Format   : Vertikal dan Horisontal 

• Media/ Bahan  : Art paper 180 gram 

• Ilustrasi  : Cover komik dan karakter-karakter komik 

• Tipografi                     : Personal desain ,adler, Monotype corsiva Sans 

• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Realisasi  : Offset 

3. Kaos 

• Ukuran  : All size 

• Bahan   : 100% Cotton 

• Ilustrasi : Kumpulan komik buku dan karakter-karakter 

komik 

• Tipografi                        : Personal desain ,adler, Monotype corsiva  

• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Realisasi  : Sablon/ cetak saring 

4. Stiker 

• Ukuran  : 15 x 7.5 cm dan 9 x 4 cm  

• Media/ Bahan  : Stiker Vinyl White 

• Ilustrasi  : Tipogrfi judul dan karakter-karakter komik  

• Tipografi                     : Personal desain ,adler, Monotype corsiva  



• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Realisasi  : Sablon/ Cetak Saring 

5. Pin 

• Ukuran  : Diameter 5.8 cm 

• Ilustrasi  : Karakter komik buku dan cover 

• Tipografi                     : Personal desain ,adler, Monotype corsiva  

• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

6. Pembatas Buku 

• Ukuran  : 20 x 4 cm 

• Format   : Vertikal dan horizontal 

• Media/ Bahan  : Ivory paper 210 gram Laminasi 

• Ilustrasi  : Karakter-karakter komik dan cover edisi pertama 

• Tipografi                     : Personal desain ,adler, Monotype corsiva  

• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Realisasi  : Offset 

7. Standing Banner 

• Ukuran  : 150 x 60 cm 

• Format   : Vertikal  

• Media/ Bahan  : In door printing 

• Ilustrasi  : Cover-cover komik buku 

• Tipografi                     : Personal desain ,adler, Monotype corsiva  

• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Realisasi  : In door Printing 



8. Iklan Media Cetak 

• Ukuran  : 17 x 12,5 cm 

• Format   : Horizontal  

• Media/ Bahan  : Hvs 80 gram 

• Ilustrasi  : Karakter Janaka 

• Tipografi                     : Personal desain ,adler, Monotype corsiva  

• Visualisasi  : Adobe Photoshop, Corel Draw11 

• Headline  : Telah Beredar, Komik baru karya anak bangsa 

• Body Copy : Kembali di tahun ini….sebuah karya dari komikus 

muda kita meramaikan dunia perkomikkan 

Indonesia. Dengan mengangkat sebuah karya yang 

berpondasi pada unsure budaya local dan 

meramunya kedalam unsure fiksi ilmiah, menjadi 

sebuah karya yang menarik untuk dinikmati. 

• Realisasi  : Offset 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa proses dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, dapat 

diambil kesimpulan bahwa dalam pengerjaan sebuah karya, khususnya komik, 

yang diperlukan bukan hanya mempunyai keterampilan atau keahlian dalam 

menggambar, atau keahlian tehniknya saja. Akan tetapi masih banyak faktor yang 

harus direncanakan dan diterapkan.dalam kasus diatas seperti urutan dan tehnis 

pembuatan komik atau masa produksi, strategi promosi, perencanan alat bantu 

penjualan pada masa praproduksi komik tersebut dsb, agar dapat mencapai   

sasaran dan tujuan yang diharapkan. 

Selain itu yang paling utama adalah mencoba untuk menggali kebudayaan 

nasional yang bila kita renungkan kembali, kebudayaan Indonesia sangatlah kaya 

dan beragam, tidak akan habis ditelusuri. 

 

B. Saran 

1. Sebuah komik haruslah mempunyai kekuatan dan keselarasan antara 

kedua item yang sangat vital sekali dalam sebuah komik, yaitu cerita dan 

visualisasi gambar. 

2. Jadikanlah kebudayaan kita kebanggaan bagi diri kita dan bangsa ini, jika 

perlu menjadi kebanggaan dunia. Sesuatu yang usang itu belum tentu 

rusak, bahkan lebih baik dan menyejukan kita nikmati dibandingkan 

sesuatu yang baru. 



3. Melakukan promosi yang tidak hanya memperhitungkan apakah strategi 

yang dipakai akan berhasil mengenai sasaran, tetapi harus dipahami apa 

kebutuhannya dan siapa yang aka dituju. Karena hal itu akan 

mengefektifkan kegiatan promosi, hingga tujuan dari promosi yang 

dilakukan tercapai. 
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