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Cerita rakyat Ajisaka merupakan salah satu dari banyak cerita rakyat yang ada di 
Jawa Tengah. Cerita Ajisaka adalah cerita rakyat yang berasal dari daerah Majethi (Jawa 
Tengah bagian Selatan). Cerita Ajisaka mempunyai kisah yang bagus dan di dalam cerita 
tersebut mempunyai nilai-nilai moral yang patut dicontoh untuk kegiatan hidup sehari-hari. 
Cerita Ajisaka ini adalah cikal bakal dari penciptaan aksara Jawa atau yang lebih dikenal 
sebagai carakan. Dari latar belakang tersebut, penulis mengekspresikan daya kreativitas yang 
ditangkap melalui cerita Ajisaka lewat karya ilustrasi komik buku sebagai proyek studi. 

Gambar ilustrasi merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai alat penyampai pesan 

dan penjelasan atau penggambaran suatu teks, salah satunya berupa ilustrasi dalam bentuk komik. 
Komik adalah sebuah wahana atau karya seni rupa yang bersifat ilustratif yaitu mampu 
menceritakan kembali sebuah aktivitas dengan penyajian gambar-gambar yang berurutan sehingga 
bisa menyuguhkan sepenggal cerita yang menarik dan menghibur. Sebagai klimaks dari cerita ini, 
penulis menampilkan tokoh ksatria mandraguna Ajisaka sedang melawan seorang raja yang kejam 
dan bengis dari negeri Medhangkamulan bernama Prabu Dewatacengkar.  

Dalam berkarya, penulis memakai media campuran, yaitu dengan media basah, media 
kering dan ditambah dengan pengolahan menggunakan komputer dengan memafaatkan software-
software yang ada untuk mengedit dan mengolah gambar komik agar dapat memberikan 
kesempurnaan hasil karya yang artistik. Penulis memakai bentuk karakter semi kartun dalam 
menampilkan figur tokoh-tokoh yang ada di dalam karya komik buku ini. 

Sebagai penutup, pembuatan berbagai tokoh, unsur verbal, warna dan setting tempat 
dalam komik buku ini sesuai dengan karakter khas penulis. Penulis memanfaatkan berbagai media 
basah, kering dan komputer dengan hasil karya terakhir berupa print out dalam bentuk digital 

printing. 

Dalam proyek studi ini, penulis menyajikan lima belas karya dengan tampilan masing-
masing karya terdiri dari dua halaman yang dikemas dengan bingkai berwarna hitam polos dengan 
kaca doft. Selain itu penulis juga menyajikan karya komik ini dalam bentuk buku. Karya-karya 
tersebut merupakan ekspresi daya kreativitas penulis untuk mengungkapkan cerita Ajisaka. Puncak 
bentuk penyampaian cerita Ajisaka pada apresiator dilakukan dengan melakukuan pameran proyek 
studi di kampus Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. 

 


