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BAB III KOMIK ROCKMAN THE SHOOTING STAR 

 

III.1 Komik Rockman The Shooting Star 

Rockman The Shooting Star merupakan seri ketujuh dari franchise video game 

Rockman ciptaan developer video game asal Jepang, CAPCOM. Judul ini dirilis 

menjadi tiga bentuk berbeda yaitu video game, animasi dan komik atau manga. 

Video gamenya dirilis Desember 2006 di Jepang dan Agustus 2007 di Amerika 

Utara. Animasinya ditayangkan pada Oktober 2006 di Jepang saja. 

 

Tidak hanya menerbitkan judul ini dalam bentuk video game dan animasi, 

CAPCOM juga menerbitkan judul Rockman The Shooting Star ini dalam bentuk 

manga atau komik Jepang dengan judul “Ryuusei no Rockman” atau dikenal juga 

dengan nama “Rockman the Shooting Star” yang diterbitkan pada 2 April 2007 

untuk volume satu, 31 Oktober 2007 untuk volume dua dan 2 April 2008 untuk 

volume tiga. 

 

 
 

Gambar III.1 Sampul komik Rockman The Shooting Star volume satu 

Sumber: Komik Rockman The Shooting Star volume satu 
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III.2 Produksi 

Komik ini merupakan komik yang diproduseri oleh seorang komikus asal Jepang 

bernama Itagaki Masaya. Komik ini pertama kali terbit pada November 2006 dalam 

CoroCoro Comic yaitu sebuah majalah komik bulanan yang diterbitkan oleh 

Shogakukan. Shogakukan sebuah perusahaan penerbitan asal Jepang yang 

menetapkan anak-anak dan remaja laki-laki sebagai khalayak sasarannya. 

 

Cerita dalam komik ini berdasarkan cerita pada video game Rockman The Shooting 

Star. Meskipun komik ini memiliki judul yang sama dengan judul video gamenya, 

ternyata tidak semua isi ceritanya sama persis dengan apa yang ada pada video 

game. Terdapat sedikit perbedaan dari segi alur cerita, namun satu aspek yang tetap 

konsisten yang terdapat pada komik ini yaitu tampilan visual tokohnya. 

 

Berbeda dengan nuansa sedih dan dramatis yang terdapat pada cerita versi video 

game, komik Rockman The Shooting Star ini justru menyajikan cerita yang lebih 

jenaka. Subaru dan Warlock digambarkan dengan watak yang lebih konyol namun 

tetap heroik. Subaru seringkali mengalami kepanikan dan menciptakan kehebohan 

saat dia beraksi, contohnya saat ia tidak sengaja merusak gedung saat muncul dari 

langit. Kebiasaan aneh Warlock untuk makan cemilan sambil mengupil dan buang 

angin juga dimunculkan. 

 

Selain cerita yang disampaikan dengan lebih banyak unsur komedi, pada alur cerita 

juga dibuat lebih sederhana. Pertemuan Rockman dengan tokoh lainnya dibuat 

menjadi lebih singkat dan beberapa tokoh tidak memiliki latar belakang yang jelas. 

Meskipun begitu, beberapa tokoh utama tetap diceritakan dengan latar belakang 

yang cukup jelas. 

 

Meskipun cerita dalam komik ini disajikan dengan lebih jenaka, hal ini tidak 

mengurangi kesan heroik yang dimunculkan oleh Rockman. Komposisi yang 

seimbang antara unsur komedi dan heroik menjadikan komik ini tidak 

membosankan untuk dibaca. Bahkan pada adegan tertentu Rockman menunjukkan 

pentingnya untuk memiliki kepercayaan yang tidak pernah goyah. 
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III.3 Premis Cerita Komik Rockman The Shooting Star 

Komik ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki bernama Subaru Hoshikawa 

dan perjalanannya dalam mencari ayahnya yang hilang dan menyelamatkan bumi 

bersama rekannya, yaitu sesosok mahluk asing bernama Warlock. Subaru sangat 

menyukai hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa berkat ayahnya yang 

merupakan seorang ilmuwan dan angkasawan hebat. Warlock merupakan sesosok 

mahluk asing yang kuat dan hanya menggunakan kekuatannya untuk menjaga 

semesta. Subaru dan Warlock dapat bergabung menjadi Rockman, yaitu sesosok 

pahlawan hasil pergabungan manusia dan mahluk asing yang dapat berinteraksi di 

dunia nyata dan dunia gelombang. 

 

Pada suatu ketika, saat ayah Subaru akan melaksanakan tugasnya di luar angkasa, 

Subaru tidak ingin ayahnya yang disayanginya itu pergi, namun sang ayah 

meyakinkan Subaru bahwa ia pasti kembali, Subarupun percaya kepada ayahnya. 

Namun beberapa waktu setelah ayahnya berangkat ke luar angkasa, stasiun luar 

angkasa yang ditumpanginya dikabarkan menghilang. 

 

Menurut laporan, tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan manusia yang terdeteksi 

di sekitar lokasi kejadian. Kejadian ini membuat Subaru sangat terpukul dan merasa 

dikhianati oleh ayahnya yang berjanji akan pulang. Sejak saat itu Subaru menjadi 

seorang anak yang sulit mempercayai orang lain. 

 

Meskipun seluruh awak stasiun luar angkasa dikabarkan hilang, Subaru terus 

berharap ia dapat bertemu kembali dengan ayahnya, ia tetap percaya bahwa suatu 

saat nanti ia akan bertemu lagi dengan ayahnya. Sejak saat itu, Subaru terus 

menerus mencari cara yang memungkinkan dirinya untuk menemukan ayahnya. 

 

Subaru dan Warlock bekerja sama untuk melindungi bumi dari mahluk asing jahat 

dengan bergabung dan berubah menjadi Rockman. Subaru membantu Warlock 

hanya karena Warlock mengatakan bahwa ia sempat bertemu dengan ayah Subaru 

di luar angkasa, dan Warlock meyakinkan bahwa ayah Subaru masih hidup di luar 

sana. Meskipun begitu, Subaru masih belum bisa mempercayai Warlock seutuhnya. 
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Pada suatu ketika, Warlock kewalahan melawan satu mahluk asing jahat yang kuat, 

hal ini dikarenakan Warlock pergi sendirian dan Subaru tidak menemaninya. Sesaat 

setelah Subaru sampai di lokasi pertarungan, ia menemukan Warlock yang sudah 

babak belur. Mahluk asing jahat yang dilawan Warlockpun bertanya kepadanya 

kenapa ia mau berteman dengan mahluk bumi. Warlock menjawab bahwa ia tidak 

bermaksud untuk berteman dengan mahluk bumi, namun ia dapat mulai 

mempercayai penduduk bumi setelah ia bertemu dengan ayah Subaru. 

 

Subaru yang menyaksikan kejadian tersebut dan mendengar penjelasan dari 

Warlockpun seketika terdiam. Ia mulai menyadari bahwa kepercayaan merupakan 

hal yang patut diperjuangkan sebisa mungkin, tidak peduli berapa kali kepercayaan 

itu dirusak. Warlock juga mengajarkan Subaru untuk percaya kepada yang 

dirasakan oleh hati, bukan yang dipikirkan oleh kepala, jangan takut dikhianati, 

karena rasa takut itulah yang menimbulkan rasa cemas dalam kehidupan. 

 

Sejak saat itulah Subaru dan Warlock menjadi rekan yang saling mempercayai satu 

sama lain. Mereka juga saling memberikan pelajaran berharga satu sama lain yang 

membuat mereka semakin kuat, berani dan memiliki keyakinan yang tak 

tergoyahkan. Sepanjang cerita, Subaru dan Warlock berpetualang sebagai Rockman 

dan bertemu dengan berbagai kawan dan lawan. Cancer Bubble merupakan tokoh 

yang sempat dilawan oleh Rockman, dan Rockmanlah yang mempengaruhi Cancer 

Bubble untuk berubah menjadi lebih baik. 

 

Pada akhir cerita, Rockman bertarung melawan Raja FM. Rockman hampir kalah 

pada pertarungan tersebut, namun kekuatan kepercayaan antara Subaru dan 

Warlock membuat mereka berhasil mengalahkan Raja FM. Setelah pertarungan 

berakhir, terungkaplah bahwa kecelakaan yang dialami ayah Subaru merupakan 

hasil dari kesalahpahaman antara Raja FM dan mahluk bumi. Seketika Raja FM 

memunculkan wujud aslinya yang ternyata telah bergabung dengan ayah Subaru di 

luar angkasa. 
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III.4 CAPCOM 

Rockman merupakan sebuah judul dari serial video game yang diciptakan oleh 

CAPCOM, salah satu perusahaan video game asal Jepang yang didirikan pada 30 

Mei tahun 1979 hingga saat ini. 

Hingga saat ini CAPCOM telah merilis berbagai judul video game dengan berbagai 

genre yang dapat dipilih. Mulai dari genre bertarung seperti “Street Fighter”, genre 

shooting seperti “Resident Evil”, genre RPG (Role Playing Game) seperti “Breath 

of Fire” hingga genre action seperti Rockman ini sendiri. 

 

 
 

Gambar III.2 Logo perusahaan video game CAPCOM 

Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capcom_logo.png 

 

Nama CAPCOM merupakan singkatan dari Capsule Computers yang memiliki 

makna bahwa CAPCOM ingin memberi kesan berbeda pada perusahaan ini. Hal ini 

dapat dibuktikan dari penggunaan nama ini pada produk yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan mesin arkade yang CAPCOM ciptakan. Mesin arkade ini adalah 

Capsule Computer yang merupakan sebuah bentuk media hiburan dengan bentuk 

lain dari yang lain. Dalam kapsul tersebut khalayak diharapkan dapat menemukan 

kesenangan baru yang berbeda.  
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Gambar III.3 Mesin video game arkade ciptaan Capcom 

Sumber: https://www.bespoke-arcades.co.uk/blog/putting-the-arcade-cabinet-into-

capcom-arcade-cabinet 

 

Capcom didirikan oleh Kenzo Tsujimoto, seorang pria keturunan Jepang yang lahir 

pada 15 Desember 1940, ia merupakan seorang pebisnis yang mendirikan 

perusahaan video game Irem dan Capcom. 

 

 
 

Gambar III.4 Kenzi Tsujimoto 

Sumber: https://esportsobserver.com/capcom-ceo-esports-statement/ 
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III.5 Itagaki Masaya 

Itagaki Masaya merupakan seorang komikus asal Jepang yang lahir pada 2 April 

1975. Selain menciptakan komik Rockman The Shooting Star ini, Itagaki juga 

menciptakan sebuah komik berjudul “Stand Up!”. 

 

 
  

Gambar III.5 Sampul komik Stand Up! karya Itagaki Masaya  
Sumber: https://mangapark.net/manga/stand-up-masaya-itagaki 

 

Dari segi gaya menggambar, Itagaki Masaya dapat dikategorikan sebagai komikus 

yang telah memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Itagaki 

menggambarkan tokoh Rockman pada sampul komik Rockman The Shooting Star 

dan tokoh utama komik Stand Up! yaitu Ayumu pada sampul komik Stand Up!. 

Konsistensi Itagaki dalam menggambarkan tokoh dengan gayanya dapat dilihat 

pula dari bagaimana fitur wajah tokoh digambarkan, bagaimana warna diterapkan 

pada gambar serta bagaimana detail dibuat pada gambar. Ciri khas komikus inilah 

yang menjadi salah satu faktor yang membuat komik ini menarik untuk diteliti. 
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III.6 Tokoh Komik Rockman The Shooting Star 

 

III.6.1 Rockman (Subaru Hoshikawa dan Warlock) 

Rockman atau dikenal juga dengan panggilan “Blue Bomber” dan “Si Bintang 

Jatuh” merupakan tokoh protagonis utama dalam komik ini. Ia merupakan entitas 

baru yang tercipta dari pergabungan seorang anak manusia bernama Subaru 

Hoshikawa dan sesosok mahluk asing bernama Warlock. 

 

Perwatakan yang dimunculkan oleh Rockman merupakan gabungan antara 

perwatakan  Subaru dan Warlock. Keteguhan hati Subaru dan keberanian Warlock 

muncul pada diri Rockman yang merupakan pergabungan antara keduanya. Saat 

bergabung menjadi Rockmanpun, Subaru dan Warlock masih dapat berinteraksi 

dan berkomunikasi satu sama lain karena kepala Warlock terletak pada tangan kiri 

Subaru saat mereka bergabung, dan ini merupakan salah satu yang memicu hal-hal 

lucu terjadi, seperti saat mereka berdebat ketika sedang berada dalam pertarungan. 

 

Rockman merupakan sosok heroik yang tidak bisa tinggal diam saat suatu masalah 

terjadi. Keteguhan hati milik Subaru dan keberanian serta ketangguhan Warlock 

merupakan kombinasi yang sempurna bagi tokoh heroik seperti Rockman. Bahkan 

seringkali Rockman membahayakan dirinya demi keselamatan orang lain. 

 

Tampilan kostum yang dikenakan Rockman memiliki kemiripan dengan 

penggambaran dua rasi bintang yaitu Orion dan Canis Major. Hal ini disebabkan 

karena tangan kiri Rockman berupa kepala anjing yang memiliki kemiripan dengan 

rasi bintang Canis Major. Hubungan yang dimiliki oleh rasi bintang Orion dan 

Canis Major yaitu Orion merupakan seorang pemburu hebat dan Canis Major 

adalah anjing pemburu yang selalu setia menemani Orion dalam petualangannya. 

 

Dapat disimpulkan bahwa Rockman merupakan penggambaran sosok pemburu 

yang selalu ditemani anjing pemburunya, layaknya penggambaran rasi bintang 

Orion dan Canis Major. 
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Gambar III.6 Rockman 

Sumber: Komik Rockman The Shooting Star volume tiga, halaman 54 

 

Dari segi tampilan visual, Rockman mengenakan pakaian ketat dengan aksen garis 

pada bagian sampingnya. Bagian dadanya memiliki motif yang dilengkapi lambang 

bintang jatuh pada bagian tengahnya. Pada bagian kepala ia mengenakan helm 

berkaca yang menutupi bagian mata hingga kepala bagian atas, pada bagian 

samping helmnya terdapat sepasang komponen dengan bentuk meruncing. 

 

Pada bagian kaki ia mengenakan sepatu boots tinggi yang menutupi kaki hingga 

lututnya. Pada kedua bahunya terdapat pelindung bahu, pada lengan kanannya 

terdapat pelindung tangan, pada lengan kirinya terdapat kepala Warlock yang 

berfungsi sebagai meriam tangan dan senjata. Pada punggunganya terdapat ransel 

kecil berwarna untuk menyimpan perlengkapan. 
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Gambar III.7 Subaru Hoshikawa 

Sumber: Komik Rockman The Shooting Star volume tiga, halaman 131 

 

Subaru Hoshikawa memiliki postur seorang anak laki-laki yang kurus dan memiliki 

tinggi badan yang sedang. Ia memiliki mata yang besar, rambut berbentuk runcing 

dan mencuat pada bagian belakangnya. Pada kepalanya ia mengenakan kacamata 

khusus yang membuatnya dapat melihat alien dan dunia gelombang. 

 

Subaru mengenakan baju berlengan panjang yang memiliki bentuk seperti gelang 

pada pergelangan tangannya. Ia mengenakan celana pendek menggembung yang 

menutupi pinggang hingga pahanya. Subaru mengenakan sepatu boots tinggi yang 

menutupi bagian bawah lutut hingga kakinya. Ia mengenakan kalung berlambang 

bintang jatuh pada lehernya. Pada bagian pinggang ia mengenakan ikat pinggang 

yang dilengkapi dengan tas kecil. 



 62 

 
 

Gambar III.8 Warlock 

Sumber: Komik Rockman The Shooting Star volume satu, halaman 38 

 

Warlock merupakan sesosok mahluk asing yang tubuhnya terbentuk dari 

gelombang elektromagnetik. Ia memiliki postur yang menyerupai bagian pinggang 

hingga kepala manusia berbadan kekar. Keseluruhan tubuh elektromagnetiknya 

memiliki wujud yang tidak beraturan, tangannya menyerupai tangan manusia 

bercakar tajam. Warlock tidak memiliki kaki, bagian pinggang ke bawah hanya 

berupa gelombang elektromagnetik dengan bentuk yang tidak tetap. 

 

Pada bagian kepala, Warlock memiliki bentuk kepala dan mulut yang menyerupai 

anjing besar. Mata Warlock memiliki bentuk yang cenderung tajam dengan pupil 

yang kecil. Telinganya berbentuk lingkaran yang menonjol pada bagian tengahnya. 

 

Pada bagian dada dan pundak, tubuhnya dilengkapi dengan besi pelindung 

berukuran besar. Pada bagian belakang ia memiliki sepasang hiasan berbentuk 

runcing yang memanjang. Pada bagian pergelangan tangan ia memiliki gelang 

pelindung berbentuk lingkaran dengan bagian runcing pada sisinya. 

 

 

 



 63 

IV.6.2 Cancer Bubble 

Cancer Bubble merupakan salah satu tokoh yang sempat menjadi musuh Rockman. 

Ia berpura-pura mengagumi Rockman dan ingin menjadi adiknya demi mengelabui 

dan mengalahkannya. Meskipun Cancer Bubble berpikir dapat mengalahkan 

Rockman, pada akhirnya ia berhasil dikalahkan oleh Rockman. Setelah Cancer 

Bubble dikalahkan dan ditolong oleh Rockman, ia tersadar akan kesalahannya 

kemudian mengagumi Rockman dan benar-benar ingin menjadi adiknya. 

 

 
 

Gambar III.9 Cancer Bubble 

Sumber: Komik Rockman The Shooting Star volume dua, halaman 84 

 

Cancer Bubble merupakan sosok bertubuh kecil dengan kostum yang menyerupai 

hewan kepiting. Ia merupakan tokoh yang lincah dan hiperaktif serta dapat 

memanipulasi elemen air. Tampilan visual kostum yang ia kenakan diambil dari 

penggambaran rasi bintang Cancer yaitu hewan kepiting. 

 

Pada bagian kepala, Cancer Bubble mengenakan helm yang menyerupai hewan 

kepiting. Hal ini dikarenakan helm Cancer Bubble dilengkapi dengan hiasan bundar 

pada bagian atas helmnya serta tiga buah hiasan runcing yang terdapat pada masing-

masing bagian sampingnya. Sepasang tangan Cancer Bubble berbentuk seperti 

capit kepiting raksasa dan bagian badan Cancer Bubble berbentuk tabung dengan 

lima lubang. Kedua kaki Cancer Bubble berbentuk tabung dan dilengkapi dengan 

pelindung lutut berbentuk hati dan sepatu besar yang berujung lancip. 

 


