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Abstrak 
Tipografi dan ilustrasi adalah dua 
elemen penting dalam menyampaikan 
mesej sesuatu teks. Tipografi 
mencakupi segala hal tentang huruf, 
teks dan perenggan yan ditampilkan 
bagi memberikan kenyamanan dan 
kesan tertentu untuk disampaikan 
kepada pembaca. Ilustrasi adalah 
gambar yang menjelaskan isi cerita 
atau narasi. Fungsinya untuk 
memperjelas isi sebuah cerita atau 
narasi. Penulisan ini memfokuskan 
kepentingan tipografi dan ilustrasi 
dalam teks hikayat Hang Tuah. 
Tipografi dan ilustrasi Hikayat Hang 
Tuah dianalisa bagi mendokumentasi 
ciri-ciri rekaan dan proses 
perkembagannya secara dekskriptif. 
 
Kata kunci: Hikayat Hang Tuah, 
tipografi, ilustrasi. 
 

 



 

Bahagian I: 
Rekabentuk Tipografi 
Pengenalan 
 
Karya tipografi yang dipamerkan 
merupakan hasil perkembangan dan 
analisa teks hikayat Hang Tuah 
secara visual. Pengkarya percaya 
bahawa tipografi juga merupakan 
bahasa visual yang mampu 
berkomunikasi melalui frekuensinya 
sendiri berbanding sebuah hasil 
karya lukisan digital mahupun 
konvensional. 
 

 
 
Gambar 1 : Karya tipografi Pertarungan Hang 
Tuah dan Pendekar Jepun. 
 
Apa yang hendak disampaikan dalam 
karya tipografi ini bukan sesuatu yang 
kompleks tetapi mudah difahami dan 
interpretasinya mudah dikaitkan 
dengan kisah Hang Tuah diutus ke 
Negeri Siam oleh baginda Sultan 
ketika itu. Gambaran epik Melayu 
melalui kod visual seperti tekstur, 
warna dan bentuk tipografi jelas 
menimbulkan  penceritaan 
tersebut. 
 

 
 
Rajah 1 : Tipografi berdasarkan abjad 
tulisan Jepun Katakana. 
 
'CIN CU' merupakan watak utama 
selain Hang Tuah yang diolah 
menggunakan tipografi yang 
berunsurkan ciri-ciri tulisan Jepun 
(Katakana) dan dimasukkan 
cerminan sikap dan peribadi 
Pendekar Jepun yang angkuh itu. 
Tipografi perkataan 'Cin Cu' 
tempatkan di bawah tipografi Hang 
Tuah dan digambarkan terbelah dan 
berdarah sebagai menyampaikan 
peristiwa pertempuran yang berlaku 
dia antara Hang Tuah dengan 7 
samurai yang di kepalai oleh 'Cin Cu'. 
Karya tipografi ini diharapkan menjadi 
medium sokongan kepada ilustrasi 
Hang Tuah yang dihasilkan oleh 
pelukis digital yang bersama-sama 
menjayakan projek Interpretasi Visual 
Hikayat Hang Tuah. Karya tipografi 
ini adalah bersiri namun hanya satu 
di pamerkan sebagai teaser kepada 
projek akan datang. 
 
Proses & Pengembangan 
Karya 
 
Konsep awal penghasilan tipografi 
adalah berteraskan idea pelukis 
untuk melakar peristiwa kembara 
Hang Tuah. Pereka bekerjasama 
dengan pelukis dalam eksplorasi 
mengenal, menghayati serta 
menggambarkan Laksamana Hang 
Tuah mengikut pengalaman 
pereka/pelukis sepanjang 
pembacaan dan penelitian terhadap 
setiap aspek yang terkandung di 
dalam HIKAYAT HANG TUAH serta 
beberapa rujukan lain yang 



 

menyokong usaha tersebut. Tipografi 
Hang Tuah yang dihasilkan ini telah 
melalui beberapa peringkat cadangan 
dan beberapa proses yang berlainan. 
 

 
 
Gambar 2 : Kulit buku HANG TUAH - 
CATATAN OKINAWA. 
 
Pada peringkat awal, pereka dan 
pelukis amat kagum dengan 
penghasilan tipografi yang digunakan 
sebagai tarikan utama pada buku 
HANG TUAH - Catatan Okinawa 
(UPM). Buku tersebut telah 
mempamerkan satu hasil penemuan 
tipografi yang berjaya melakar 
karakter Hang Tuah dengan 
menggunakan elemen dan denotasi 
taip secara berkesan. Rupa dan 
bentuknya yang menggambarkan 
elemen kemelayuan dari sudut yang 
berbeza daripada sebelum ini.  
 
Tipografi tersebut tampil dengan gaya 
dan mesej yang fresh dan sering 
dijadikan rujukan oleh pereka yang 
menggunakannya untuk tujuan 
penceritaan yang hampir sama. 
Apabila mendapati tipografi ini telah 
digunakan secara berleluasa maka 
pereka telah mengambil keputusan 
untuk menggunakan tipografi yang  

 
lebih kreatif dengan konotasi taip 
yang memberi impak serta boleh 
didaftarkan sebagai hak milik pelukis 
dan pereka dalam projek khas ini. 
 

 
Rajah 1 :  Lakaran awal pen di atas 
kertas. 
 
Penghasilan tipografi Laksamana 
Hang Tuah / Hang Tuah telah melalui 
beberapa fasa dengan beberapa 
perubahan berdasarkan penelitian 
dan pertimbangan grafik. Asas 
tipografi ini diambil daripada taip yang 
sedia ada namun telah melalui 
proses modifikasi juga abstraksi bagi 
memenuhi kefahaman pereka dan 
pelukis terhadap Hang Tuah itu 
sendiri.Pereka memulakan dengan 
proses sketsa dalam melayari 
imaginasi terhadap Hang Tuah di 
mana timbul imej-imej berkaitan 
seperti laut, persenjataan serta 
falsafah Melayu itu sendiri.  
 
Tagline 'Takkan Melayu Hilang di 
Dunia' begitu kuat mempengaruhi 
pereka dalam menggerakkan idea 
terhadap penghasilan tipografi Hang 
Tuah' sebagai Rekaan tajuk projek 
khas ini. Cadangan pertama rekaan 
tipografi berkonsepkan Laksamana. 
Di sini penterjemahan visual 
dilakukan dimana elemen ombak laut 
diterapkan di dalam tipografi tersebut. 
Orientasi reka bentuk perkataan 
Laksamana diletakkan di atas secara 
mendatar kemudiannya diolah 



 

menjadi bentuk arch supaya lebih 
dinamik justeru menggambarkan 
pengembaraan. Tipografik ini telah  
digunakan dalam satu pertandingan 
animasi yang dianjur oleh MDEC. 
Berikut di bawah proses 
perkembangan idea tipografik : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Pada peringkat kedua cadangan. 
Tipografi berdasarkan majalah 
Laman Budaya telah diubahsuai dan 
melalui proses abstraction. 
  
Sama seperti cadangan pertama di 
mana orientasi awalnya mendatar 
telah diolah secara lebih dinamik lagi 
dengan adaptasi elemen 
persenjataan Melayu seperti Keris 
Sundang, kerambit yang telah 
digayakan secara abstrak pada 
anatomi taip itu sendiri.  
 
Proses terakhir adalah meletakkan 
perkataan 'Hikayat' pada tipografi 
Hang Tuah untuk tujuan 
pengkomersialan dan tujuan 
penjenamaan. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bahagian II: Rekabentuk 
Ilustrasi 
 

 
Gambar 3 : ertarungan Hang 
Tuah dan Cin  
 
Pengenalan 
 

 

sebuah kisah yang jarang diketahui 
umum mengenai Hang Tuah iaitu 
berdasarkan hikayat Hang Tuah di 

adalah untuk menyampaikan babak 
getir pertarungan di antara 
Laksamana Hang Tuah dengan 
Pendekar Jepun bernama Cin Cu. 
Pendekar Cin Cu yang angkuh itu 
dipercayai ramai dapat mengalahkan 
Hang Tuah dengan mudah 
menggunakan pedang panjangnya 
(katana) namun anggapan itu sama 
sekali tersilap apabila Hang Tuah 
dapat mengelak serangan Cin Cu 
dan memotong telinganya sebagai 
amaran untuk menghentikan 
perlawanan.  
 

 
Menariknya babak ini menunjukkan 
betapa indahnya sifat keperwiraan 
Melayu, hanya berlawan ketika 
dicabar demi mempertahankan 
nyawa dan maruah. Di samping itu, 
pelukis juga ingin menggambarkan 
pergerakan tangkas dan bertenaga 
Hang Tuah ibarat seekor harimau 
melompat tinggi dari satu tempat ke 
satu tempat seperti yang tertulis di 
dalam hikayat. Latar belakang dan 
tempat pertarungan ini adalah di 
perkarangan istana Siam disaksikan 
oleh Raja Siam dan segala orang di 
dalam istana. Terdapat elemen api 
(kebakaran) hasil dari pergelutan dan 
onar yang dibuat oleh para pengikut 
Cin Cu di luar tembok istana. 
Mengikut kajian pelukis, Hang Tuah 
mempunyai pontoh batu petir yang 
kini disimpan oleh keturunannya. 
Maka, pelukis menonjolkan elemen 
petir yang datang dari asap 
kebakaran itu dikenakan pula kepada 
perisai Hang Tuah berjalan hingga ke 
lengan kanannya untuk menghasilkan 
bacaan rima visual yang berterusan 
(dari atas kiri ke tengah imej).  
 
Proses & Pengembangan Karya 
 
Pelukis mengambil masa 
berperingkat dalam penghasilan 
karya ini. Cabaran utama bagi 
menghasilkan ilustrasi berdasarkan 
epik Melayu adalah dari segi 
pemahaman rupa dan bentuk budaya 
orang Melayu pada kurun ke 15 di 
zaman Kesultanan Melayu Melaka.  
Pada tahap awal lukisan, pelukis 
belum lagi memahami rupa dan 
bentuk dari segi busana, latar tempat 
dan juga senjata yang dipakai oleh 
watak-watak tersebut. Pelukis 
mengambil pendekatan berkarya 
secara eksperimental di mana 
prosesnya bukan secara linear.  
Apa yang pelukis tahu ketika itu 
dilukisnya dahulu dan apa yang 



 

belum diketahui ditangguhkan dan 
dilukis semula apabila sudah 
ditemukan jawapan dan 
penyelesaian. 
 

 
 
Gambar 4 : Proses komposisi dalam ke 
rangka perspektif menggunakan perisian 
3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Langkah 1 : Lakaran Awal (Teknik 3D ke 2D). 

 
Di awal proses, pelukis fokus dalam 
mencari postur watak dan sudut 
perspektif yang menarik. Pelukis 
menggunakan aplikasi 3D (Poser 
Pro) untuk mendapatkan bentuk 
figura yang dinamik dan tepat dari 
segi perspektifnya. Setelah itu, 
pelukis memindahkan imej 3D itu ke 
aplikasi 2D (Adobe Photoshop) untuk 
menghasilkan lakaran kasar latar 
tempat di istana Siam pada kurun ke 
15 (dengan ciri-ciri arkitektur kerajaan 
Ayutthaya). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Langkah 2 : Rekabentuk Watak. 
 
Pelukis mula melakar secara kasar 
watak Hang Tuah. Setelah membuat 
sedikit sebanyak kajian (dari 
pembacaan dan pertanyaan kepada 
budayawan), pelukis mula 
menambah butiran dan perincian 
kepada rekabentuk watak. Perincian 
tersebut adalah dari segi gaya ikat 
tanjak, pakaian, aksesori dan 
persenjataan. Lakaran awal pelukis 
menunjukkan konsep di mana Hang 
Tuah tidak berbaju. Walaupun 
kelihatan gagah dan maskulin, 
pelukis meninggalkan idea ini kerana 
tidak sesuai bagi babak yang dipilih di 
mana ketika itu Hang Tuah baru 
sahaja berlawan dengan Cin Cu. 
 
Maka pelukis mula melakar semula 
secara berperingkat. Merujuk imej dia 
bawah, pada peringkat 1 hingga 3, 
pelukis tidak mahu memikirkan lagi 
warna apa yang sesuai untuk Hang 
Tuah. Pelukis fokus kepada perincian 
lukisan, pencahayaan dan 
pembinaan nilai (value). Hanya pada 
peringkat 4, pelukis mula bermain 
dengan sedikit warna untuk melihat 
dan menilai hasilnya. 
 

 

 
 
 
 

Langkah 3 : Komposisi, Hierarki, 
Pengimbangan, Pencahayaan, Perspektif, 
Warna. 
 
Seterusnya pada tahap ini, pelukis 
mula memasukkan warna secara 
keseluruhan. Pelukis menggunakan 
tona gelap dengan tujuan ingin 
menjelmakan rasa yang epik, getir 
dan misterius. Setelah menganalisa 
dan menilai kembali, pelukis melihat 
nilai warna yang digunakan terlalu 
gelap. Manakala postur wataknya 
kelihatan terlalu keras dan tidak 
berinteraksi dengan baik dari segi 



 

visual. Latar belakang istana Siam 
tampak terlalu rata apabila 
menggunakan perspektif satu mata. 
 

 
 
Gambar 5 : Proses asas pewarnaan dan 
pencahayaan. 

 
Maka, pelukis membuat keputusan 
untuk merombak kembali postur 
Hang Tuah dan Cin Cu. Pelukis 
mengambil kembali konsep Hang 
Tuah memegang perisai kecil dan 
kedua kakinya dialihkan ke hadapan 
badannya untuk menampakkan 
lompatan yang lebih logikal (atas 
tarikan graviti).  
 
Manakala posisi Cin Cu pula diubah 
menyerang dari kanan bagi 
mengimbangi watak Hang Tuah di 
kiri. Latarbelakangnya juga diubah 
menggunakan perspektif dua mata 
untuk menampakkan kedalaman 
tempat dan lapisan ruang. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Langkah 4 : Penggubahan Visual Akhir. 
 
 
 



 

 
 
Pada tahap ini, pelukis membuat 
keputusan untuk menampakkan 
waktu siang bagi menyesuaikan 
dengan konteks teks hikayat Hang 
Tuah. Justeru, pelukis menambah 
tona dan skema warna biru dan 
kuning ke dalam lukisan. Hasilnya 
lukisan tampak lebih timbul dengan 
pencahayaan sekunder.  
 
Proses perincian dan penggubahan 
visual diteruskan sehingga pelukis 
merasa cukup apa yang hendak 
disampaikan. Jika dibuat 
perbandingan antara dua imej di atas, 
antara perincian besar yang 
dilakukan adalah dari segi postur 
watak, kepanjangan pedang Cin Cu, 
penambahan tembok di latar 
hadapan dan juga efek pergerakan 
pada kaki Hang Tuah. 
 
Secara kesimpulannya, apa yang 
boleh dipelajari oleh pelukis setelah 
melalui proses-proses tersebut 
adalah untuk membuat dahulu 
lakaran bersaiz ibu jari (thumbnail 
sketch) sebelum melukis lakaran 
yang lebih besar.  
 
Lakaran thumbnail ini dapat 
membantu mempertimbangkan dari 
awal bentuk keseluruhan asas 
(silhoutte) setiap subjek, 
mengelakkan postur keras, 
menghasilkan bacaan rima yang 
berterusan dan mewujudkan 
komposisi seimbang. 
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