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Abstract— Gundala Putra Petir is one of the local 

superheroes who showed their existence back in 2019 

through the Line Webtoon. The main objective of this 

research is to find out whether there is a shift in meaning in 

the character of Gundala. This research uses descriptive 

qualitative analysis. The character of Gundala in 1969 and 

Gundala in 2019 were analyzed using the theory of design 

review. The 1969 Gundala character was created using 

manual printing technology while the 2019 Gundala 

character was created using digital technology. The 

Gundala character in 2019 displays the difference in design 

visually with the Gundala character in 1969. The character 

of Gundala in 2019 shows the shifting of character both in 

terms of visual and meaning as a superhero figure, while 

still paying attention to its local values. Gundala in 2019 

became a figure who was younger, more modern and 

friendly than Gundala in 1969. 
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superhero-superhero Indonesia. Bumilangit 
memperkenalkan kembali Gundala kepada masyarakat 
pada tahun 2019 sebagai sebuah film bioskop. Melalui 
teaser film Gundala, Bumilangit berhasil mendapatkan 
sambutan yang baik dari masyarakat mengenai 
pembaharuan karakter Gundala. Pada saat yang sama, 
setelah masyarakat mengetahui munculnya kembali 
karakter Gundala, Bumilangit menciptakan kembali 
komik Gundala melalui aplikasi komik digital Webtoon. 
 

Komik webtoon Gundala dengan judul Gundala: Son 
of lightning menampilkan karakter yang berbeda dengan 
karakter Gundala yang terkenal pada tahun 1970-an. 
Meski begitu, komik ini mendapatkan respon yang baik 
dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rating komik 
Gundala: Son of Lighting di Webtoon telah dilihat oleh 
2,3 juta orang, disukai oleh 104.328 orang, dan memiliki 
nilai 9,90 dari 10. 

 
I. PENDAHULUAN  

Pada tahun 1960 sampai 1970 komik Indonesia 
memiliki perkembangan yang cepat dengan 
menghadirkan berbagai macam cerita seperti horror, 
mistis, dan tokoh pahlawan (Soedarso, 2015:499). 
Namun sekitar tahun 1990 komik Indonesia mengalami 
keadaan seolah-olah mati suri karena komik luar negeri 
menguasai pasar komik Indonesia (Mataram & Ardianto, 
2018: 481). Seiring perkembangan teknologi, saat ini, 
komik muncul tidak hanya berupa buku saja, komik juga 
dapat ditemukan di aplikasi komik digital yang dapat 
diakses oleh komputer dan smartphone. 
 

Dalam sejarah komik Indonesia, terdapat tokoh-tokoh 
komik lokal yang memiliki respon yang baik dari para 
penggemar komik, salah satunya adalah Gundala. 
Gundala adalah komik dengan tema jagoan atau 
superhero yang mendapat sambutan luar biasa sejak 
komik pertamanya terbit (Bumilangit, 2019). Menurut 
Ismono dalam wawancaranya dengan Historia, Gundala 
adalah ikon superhero pada masanya karena Gundala 
sering muncul pada karya komik-komik lain. 
 

Gundala sebagai ikon superhero Indonesia pada tahun 
1970an dimunculkan kembali karakternya oleh 
Bumilangit. Bumilangit adalah sebuah studio untuk 

 
Berdasarkan permasalahan diatas, perbedaan desain 

karakter yang berbeda dari Gundala dapat memperoleh 
antusiasme yang sama dari masyarakat. Maka dari itu, 
penelitian ini ingin membahas bagaimana desain karakter 
Gundala yang berbeda dapat menunjukkan kembali 
eksistensinya. Penelitian ini akan mempelajari 
pemaknaan secara visual yang terdapat pada desain 
karakter Gundala tahun 1969 dan tahun 2019. 

 
II. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif. Data didapatkan melalui studi literatur komik 

Gundala dan observasi terhadap Webtoon dari Gundala Son 

of Lightning. Data yang diperoleh lalu dianalisa 

menggunakan teori tinjauan desain yang didukung dengan 

literatur dan referensi terkait pemaknaan desain karakter. 
 

Terdapat empat tahap dalam meninjau sebuah desain, 

yaitu tahap deskriptif, tahap analisis formal, tahap 

interpretasi, dan tahap evaluasi. Tahap deskriptif 

menguraikan elemen-elemen yang terdapat pada karya. 

Tahap analisis formal menjelaskan bagaimana elemen-

elemen dasar pada karya terbentuk menjadi sebuah karya. 

Tahap interpretasi adalah proses mengartikan makna pada 

karya. Tahap evaluasi adalah proses menilai kualitas karya 

berdasarkan peran dan makna karya dengan lingkungan, 
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masa tertentu, atau pada masa karya tersebut dibuat oleh 
desainernya (Adityawan & Tim Litbang Concept, 2010: 
32). 

 

III. HASIL DAN 

PEMBAHASAN A. Tahap Deskriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Karakter Gundala Putera Petir Tahun 1969 

 
(Sumber: foto dokumentasi Alfons Christian H., 2019) 

 
Karakter Gundala oleh Hasmi dibuat pada tahun 

1969. Karya ini dibuat menggunakan teknologi cetak 
manual, Gambar 1 adalah karya Hasmi yang telah dicetak 
ulang pada tahun 2019 dengan ukuran cetak 25 cm x 17,5 
cm. Karakter Gundala menggunakan kostum berwarna 
hitam dan merah serta sabuk berwarna kuning. Pada 
kepala gundala terdapat sayap berwarna putih di telinga 
kanan dan kiri. Gundala menggunakan sarung tangan 
berwarna merah. Di sekitar badan Gundala terdapat petir 
berwarna putih. Di bawah kaki Gundala terdapat awan 
berwarna putih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Karakter Gundala Son of Lightning Tahun 2019 

 
(Sumber: tangkapan layar Alfons Christian H., 2019) 

Karakter Gundala di Webtoon adalah buatan Is 
Yuniarto dan Sweta Kartika dibawah naungan 
Bumilangit. Karya ini dibuat menggunakan teknologi 
digital dengan ukuran 800 pixel x 1280 pixel. Karakter 
Gundala menggunakan sabuk berwarna kuning dengan 
lingkaran biru ditengah-tengah sabuk, kostum berwarna 
hitam, merah, dan biru serta sayap berwarna putih di 
telinga kanan dan kiri. Pada kostum badan dan kaki 
terlihat garis berwarna merah diantara kostum berwarna 
hitam dan berwarna biru. Pada bagian kepala garis putih 
dapat ditemukan diantara warna biru dan hitam. Gundala 
2019 juga mengunakan sarung tangan berwarna merah. 
Sepatu gundala berwarna merah dengan sol sepatu 
berwarna kuning. Gundala 2019 menggunakan kacamata 
pada kostumnya. Terdapat petir di sekitar badan Gundala 
dengan warna putih kebiruan. 

 

B.  Tahap Analisis formal 
 

Karakter Gundala tahun 1969 dan 2019 dirancang 
dengan baik dan memiliki sebuah karakter. Karakter 
Gundala dibuat menggunakan dibuat dengan gaya kartun. 
Gaya kartun dengan penyederhanaannya membantu 
pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan 
(Mccloud, 2008: 36-37). Gaya kartun memiliki kelebihan 
untuk memberikan gaya yang polos dan berlebihan saat  
dilihat (Schmidt, 2009:87). Kedua Gundala memperlihatkan 

karakternya melalui ekspresi wajah untuk menunjukkan 

emosinya (Mccloud, 2008: 80-81). Karakter dari Gundala 

juga didukung dengan penggunaan gesture atau bahasa 

tubuh yang dapat ditunjukkan dari pose dan posisi tubuh 

(Mccloud, 2008: 102-104). Gundala tahun 1969, 

menunjukkan pose berdiri tegak dengan telapak tangan 

kanan mengepal dan telapak tangan kiri terbuka. Gundala 

tahun 1969 memiliki ekspresi wajah serius dan kuat yang 

ditunjukkan dengan mengernyitkan wajah dan bibir atas 

terangkat dan gigi terlihat. Gundala tahun 2019 dengan pose 

terjun ke bawah menunjukkan sebuah pergerakan yang 

cepat. Kepala Gundala 2019 melihat ke bawah dengan bibir 

di sisi kanan terangkat ke atas. Kedua tangan Gundala tahun 

2019 mengepal dengan tangan kiri terangkat keatas dan 

tangan kanan menekuk ke atas. Gundala tahun 2019 terjun 

dengan kaki yang ditekuk dengan posisi kaki kanan berada 

lebih dibawah dari kaki kiri. Kedua Gundala dengan 

posenya yang berbeda memiliki pose yang asimetris. 

 

Kostum juga dapat membentuk opini seseorang 
mengenai karakter yang Digambar melalui bentuk, 
warna, pola, dan tekstur (Mattesi, 2008: 95). Kostum 
Gundala tahun 1969 menggunakan kostum yang rapi dan 
sederhana. Keserdehanaan kostum Gundala ditunjukkan 
pada kostum yang dominan warna hitam, warna merah 
pada sarung tangan dan celana pendeknya, dan warna 
putih pada saya di kedua telinga. Selain itu, kostum 
Gundala tahun 1969 tidak menunjukkan motif, pola, atau 
corak tertentu. Kostum Gundala tahun 2019 adalah 
kostum yang rapi dengan memperhatikan detil pada 
kostumnya. Kostum Gundala pada tahun 2019 memiliki 
pola garis-garis dengan warna merah, putih ataupun 
hitam. Kedua kostum Gundala meskipun memiliki 
perbedaan pola dan warna memperlihatkan kesamaan 
berupa desain kostumnya yang simetris. 

 

C.  Tahap Interpretasi 
 

Karakter dalam komik memiliki tiga ciri-ciri yang 
penting yaitu jiwa, ciri khas, dan sikap ekspresif 
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(McCloud, 2008: 63). Karakter yang memiliki jiwa 
adalah karakter yang mempunyai sejarah, pandangan 
hidup, dan impian. Ciri khas karakter dapat dimunculkan 
melalui bentuk tubuh, wajah, dan pakaian karakter. Sikap 
ekspresif akan membentuk cara berbicara dan tingkah 
laku yang sesuai dengan karakter yang didesain. Melalui 
ketiga ciri tersebut, karakter komik sebagai bahasa visual 
memiliki makna. Pemaknaan terjadi ketika bahasa visual 
bertemu dengan nilai-nilai kultural (Tinarbuko, 2013:15). 
Kedua karakter Gundala memiliki nama superhero yang 
sama, termasuk nama sosok aslinya yaitu Sancaka. 
Namun dalam kedua cerita Gundala, Sancaka memiliki 
perbedaan jiwa, ciri khas, dan impian. 
 

Karakter Gundala tahun 1969 buatan Hasmi 
menceritakan Sancaka sebagai seorang ilmuwan kimia 
yang sudah memiliki kekasih. Sancaka buatan Hasmi 
menunjukkan seorang pemuda berusia 20 tahun ke atas 
dengan kondisi hidup yang mapan. Hal ini ditunjukkan 
dengan Sancaka dapat melakukan penelitian di 
laboratoriumnya sendiri dan memiliki gelar insinyur 
kimia serta seorang kekasih. Sancaka yang bekerja 
sebagai ilmuwan secara visual ditampakkan dengan 
pakaiannya yang rapi yaitu baju berkerah dengan celana 
panjang atau kaos yang dilapisi jas laboratorium dengan 
celana panjang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Sancaka Tahun 1969 kecewa dengan dirinya sendiri   

(Sumber: foto dokumentasi Alfons Christian H., 2019) 
 

Setelah tersambar petir, Sancaka sampai di Kerajaan 
Petir. Di sana Sancaka bertemu dengan Kaisar Crons dan 
diberikan sebuah kostum dengan syarat menjadi 
panglima petir untuk berperang dengan Kerajaan Mega. 
Kostum tersebut berwarna hitam dengan sepatu, sabuk 
berwarna kuning, dan sarung tangan berwarna merah dan 
sayap putih yang berada di telinga. Sarung tangan merah 
memberikan kemampuan mengeluarkan petir kepada 
Sancaka. Setelah Sancaka mencoba kemampuan 
kostumnya, Kaisar Crons mengadakan pertandingan 
antara Sancaka dan Jendral Tirhappy untuk 
memperebutkan posisi panglima tertinggi. Sancaka 
memenangkan pertandingan tersebut, ia tidak hanya 
menjadi panglima tertinggi saja tetapi juga menjadi anak 
angkat Kaisar Crons dan diberi nama Gundala. Sancaka 
yang menjadi panglima tertinggi dengan nama Gundala 
bercita-cita untuk mendamaikan Kerajaan Petir dengan 
Kerajaan Mega. Sancaka pada komik Gundala tahun 
1969 dari manusia biasa menjadi sosok superhero dengan 
mendapatkan kekuatan dari pihak lain.  

 
 

 

Gambar 3. Karakter Sancaka Tahun 1969 
 

(Sumber: foto dokumentasi Alfons Christian H., 2019) 
 

Sancaka dengan kehidupannya yang mapan memiliki 
impian untuk membuat serum anti petir yang bertujuan 
untuk membantu semua orang. Namun hal ini 
menyebabkan Sancaka melupakan janji dengan 
kekasihnya sehingga ia diputuskan. Hal ini menjadi 
sebuah momen menentukan bagi Sancaka karena terjadi 
ledakan emosi pada dirinya yang menimbulkan awal 
kisah bagi superhero (McCLoud, 2008: 66). Serum anti 
petir yang telah berhasil dibuat dihancurkan Sancaka, ia 
lalu pergi meninggalkan laboratoriumnya tanpa tujuan 
hingga akhirnya jatuh dari tebing dan tersambar petir. 
Pada bagian ini Hasmi memperlihatkan bahwa 
kemapanan diri dan obsesi dapat membuat manusia lupa 
diri untuk peduli dengan diri sendiri dan orang-orang 
terdekat. Sancaka sebagai sosok yang cerdas mengalami 
sebuah kejadian yang tragis untuk memulai kisah 
kelahiran sosok Gundala pada tahun 1969. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Sancaka Tahun 1969 kecewa dengan dirinya sendiri 

 
(Sumber: foto dokumentasi Alfons Christian H., 2019) 

 
Pembentukan karakter Gundala tahun 1969 

memperlihatkan sebuah proses manusia yang pintar dan 
mapan mengalami kejatuhan karena sebuah obsesi. Pada 
saat Sancaka mengalami kejatuhan ia mendapatkan 
kesempatan dan berhasil membuktikan diri untuk bangkit 
dari kesedihannya. Selain itu, ia juga memiliki keinginan 
untuk membentuk sebuah perdamaian. 
 

Perubahan pada karakter Sancaka tahun 1969 ditandai 
dengan dua hal yaitu ketika ia mendapatkan kostum dari 
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Kaisar Crons dan saat ia memperoleh nama Gundala. 

Sancaka bertransformasi secara verbal maupun visual dari 

manusia biasa menjadi sosok yang memiliki kekuatan super. 

Secara visual perubahan yang nampak adalah Sancaka 

dengan pakaian putihnya sebagai seorang ilmuwan menjadi 

sosok berkekuatan super yang berwarna putih, hitam, 

kuning, dan merah. Putih yang pada desain karakter 

memiliki arti kepahlawanan, diperkuat dengan munculnya 

warna hitam yang berarti sosok yang mengagumkan, serta 

merah yang cinta serta aktif, dan kuning yang berarti cahaya 

(Mattesi, 2008: 99). Melalui tampilan ini, Gundala tahun 

1969 dapat diartikan sebagai sebuah harapan yang akan 

terus menerus bergerak dengan mengagumkan dan 

berlandaskan pada cinta kasih. 
 

Desain karakter pada Sancaka dan Gundala 1969 
menunjukkan sebuah karakter yang telah menyadari 
jatidirinya. Dari seorang ilmuwan yang memiliki obsesi, 
Sancaka berubah menjadi sosok heroik yang memegang 
nilai cinta kasih. Beban moral yang dialami Sancaka 
membangkitkan keinginan dan harapannya untuk dapat 
membantu sesamanya melalui kesempatan yang 
diberikan kepadanya yaitu dengan menjadi Gundala. 
 

Pada komik Webtoon Gundala Son of Lightning, 
Gundala muncul di awal cerita. Desain karakter pada 
komik webtoon ini menceritakan jiwa dari sosok Gundala 
terlebih dahulu sebagai seorang superhero. Gundala 
dikisahkan sebagai sosok yang selalu tersambar petir. 
Namun Gundala tak pernah hangus oleh petir, justru ia 
mendapatkan kekuatan petir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Gundala Son of Lightning Tahun 2019 

Menampakkan Diri   
(Sumber: tangkapan layar Alfons Christian H., 2019) 

 

 

Gundala Son of Lightning menunjukkan Gundala 
telah memiliki kekuatan sejak awal. Gundala dibentuk 
sebagai karakter dengan ciri khas kostum super heronya 
yang berwarna hitam, biru, merah, kuning, dan putih. 
Gundala sebagai sosok heroik yang berlandaskan pada 
nilai cinta kasih juga menjadi sosok yang bersahabat 
dengan ditambahkannya warna biru pada kostumnya 
(Mattesi, 2008: 99). Superhero yang bersahabat ini juga 
ditampilkan secara visual dengan turunnya Gundala dari 
Gedung yang tinggi setelah tersambar petir. 
 

Setelah Gundala turun, ia memberikan pertolongan 
kepada seseorang yang sedang diserang dan dijarah oleh 
orang-orang. Pada saat menyerang lawannya Gundala 
mengatakan permisi untuk memulai aksinya. Gundala 
sebagai sosok superhero menunjukkan tingkah laku 
sopan dan bertata krama yang berlandaskan pada nilai-
nilai kemanusiaan.  
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Gambar 6. Gundala Son of Lightning Tahun 2019 

Menolong Seseorang 
 

(Sumber: tangkapan layar Alfons Christian H., 2019) 

 

 

Selain itu, Gundala pada komik webtoon mengawali 
kisahnya dengan menghadapi masalah yang lebih 
sederhana yakni pencurian sembako. Berbeda dengan 
Gundala tahun 1969 yang menghadapi perang, Gundala 
tahun 2019 menghadapi masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat sehari-hari seperti kebutuhan hidup. Gundala 
pada komik webtoon ini digambarkan sebagai sosok yg 
memiliki pandangan hidup mulia untuk menolong 
sesamanya sebagai superhero. 
 

Gundala pada tahun 2019 menunjukkan sosok superhero 

yang ekspresif. Dalam delapan halaman webtoon Gundala 

mampu menunjukkan ekspresi kepedihan, waspada, dan 

marah. Gundala memperlihatkan bahwa superhero adalah 

manusia. Ia dapat menunjukkan keprihatinannya terhadap 

sekelompok orang yang berani menjarah seorang sopir. Ia 

menolong sopir tersebut dan memberi saran agar orang-

orang ini dapat membeli di warung dan memberikan 

petunjuk ke kepolisian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Karakter Sancaka Tahun 2019   
(Sumber: tangkapan layar Alfons Christian H., 2019) 

 

 

Setelah menyelesaikan tugasnya menolong orang-orang 

Gundala kembali ke rumahnya dan memperlihatkan sosok 

aslinya yaitu seorang pemuda bernama Sancaka. Pada 

Gundala Son of Lightning, Sancaka memiliki kisah sebagai 

seorang yatim piatu. Kostum Gundala pada komik Webtoon 

ini adalah hasil jahitan Sancaka sendiri. Selain itu ia hidup 

dalam keterbatasan. Ia tidak memiliki ijazah sekolah, 

sehingga ia bekerja menjadi satpam. Dia bekerja di sebuah 

laboratorium biokimia kepolisian agar dapat mengetahui 

fenomena apa yang terjadi pada tubuhnya. 
 

Berbeda dengan Sancaka buatan Hasmi, Sancaka 
buatan Bumilangit sedang mencari jatidirinya. Sancaka 
dari Bumilangit memiliki sikap suka menolong baik 
sebagai Sancaka ataupun Gundala. Hal ini dibuktikan 
dengan Sancaka yang masih bisa menggunakan waktunya 
untuk memperbaiki elektronik warga sekitar. Sancaka 
menjadi perwujudan dari pribadi yang menolong dengan 
tulus dan tidak mempedulikan apakah identitasnya 
diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain ketika ia 
menjadi Gundala, meskipun Sancaka sendiri belum 
mengetahui identitas dirinya sendiri. 

 

D. Tahap Evaluasi 
 

Melalui ketiga tahap sebelumnya Gundala 
menunjukkan sebuah proses transformasi desain karakter. 
Desain adalah produk kebudayaan yang akrab dengan 
kehidupan manusia (Tinarbuko, 2013: 6). Maka dari itu, 
Gundala yang mulanya merupakan superhero yang dapat 
menyelesaikan masalah-masalah yang terlihat mustahil 
bagi dirinya sendiri seperti memenangkan perang 
berubah menjadi sosok superhero yang mampu 
menyelesaikan persoalan sehari-hari di masyarakat. 
 

Jika melihat konteks jamannya, desain karakter 
Gundala Bumilangit yang dibuat secara digital telah 
dibuat secara tepat. Tampilan visual Gundala tahun 2019 
menampilkan perubahan gaya desain karakter dari sisi 
Sancaka dan Gundala. Sancaka yang mulanya 
digambarkan sebagai pemuda berpakaian rapi dan 
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memakai pakaian laboratorium sebagai seorang ilmuwan 
kimia berubah menjadi anak muda yang mengenakan 
pakaian superheronya ketika tidur dan pakaian satpam 
ketika ia bekerja. Sedangkan desain karakter Gundala, 
dengan perawakannya yang besar dan gagah dengan 
dominasi warna hitam dan merah polosnya berubah 
menjadi sosok yang memiliki perawakan yang ramping 
dan gesit dengan kostum yang memiliki pola garis dan 
penambahan warna biru sehingga kostum Gundala 
terlihat lebih modern dan menunjukkan sosok superhero 
yang ada di era modern. 
 

Meskipun Gundala mengalami perubahan pada 

desainnya, terdapat nilai yang tetap dipertahankan dari 

Gundala sebelumnya yaitu semangat kepahlawanan untuk 

menolong sesama yang membutuhkan. Selain itu, Gundala 

juga mempertahankan nilainya sebagai superhero yang 

memiliki sumber kekuatan yang berasal dari petir serta 

sayap yang berada di kedua telinga kostum Gundala. 

 

IV. KESIMPULAN 
 

Penelitian ini menunjukkan bahwa desain karakter 
Gundala tahun 1969 dan Gundala tahun 2019 mengalami 
perpindahan karakter. Perpindahan yang terjadi tidak 
hanya muncul secara visual tetapi juga muncul melalui 
tiga ciri karakter yaitu jiwa, ciri khas, dan sikap ekspresif 
karakter Sancaka dan Gundala. Secara visual, karakter 
Sancaka dan Gundala di aplikasi komik Webtoon 
menjadi sosok yang lebih muda, modern, dan bersahabat 
dibandingkan sosok Sancaka dan Gundala buatan Hasmi. 
Meski begitu, Gundala juga tetap mempertahankan ciri 
khasnya yaitu sumber kekuatan petir, ciri khas kostum, 
dan sifat kepahlawanannya. 
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