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MOTTO

Tuhan selalu memberikan yang terbaik,
tapi bukan berarti jalan yang aku tempuh akan mudah,
tapi apapun itu, aku syukuri apa yang aku miliki.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Animasi 3D adalah pengembangan dari animasi 2D, dengan animasi 3D
objek dan karakter yang di perlihatkan semakin hidup dan nyata mendekati wujud
aslinya, baik itu karakter yang menyerupai manusia (humanoid) maupun karakter
robot yang banyak ditemukan dalam film pendek maupun film layar lebar.
Semenjak munculnya karakter robot Buzz Lightyear dalam film Toy Story
produksi Disney (Pixar Studio) yang menampilkan karakter robot, berlombalombalah studio film dunia memproduksi film sejenis, bermunculanlah : Wall-e,
Robot, i-Robot, Toy Story 2, hingga Transformer. Teknologi yang digunakan
dalam memproduksi film-film tersebut di kenal dengan CGI (Computer
Generated Imagery), penggabungan animasi 3D dengan obyek riil.
Bagaimana dengan perkembangan Animasi di Indonesia sendiri?
Indonesia mempunyai sejarah animasi yang cukup lama sejalan diciptakannya
wayang kulit, dimana ilustrasi karakter wayang yang ditempatkan di antara cahaya
dan kain berwarna putih polos menghasilkan efek animasi bayangan atau animasi
silhouette. Pada tahun 2004, Studio Kasat Mata Yogyakarta bekerja sama dengan
Kelompok Visi Anak Bangsa, membuat film animasi 3D durasi panjang di
Indonesia berjudul “Homeland” dengan sutradara Gangsar Waskito. Selain Studio
Kasat Mata bermunculan juga studio-studio animasi sejenis yang aktif berkarya
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secara

independen

antara

lain

Frozzty

Entertainment,

Dreamlight

Animation,Blimbing Animate dan lain-lain
Di dalam tugas akhir ini, penulis juga ingin mengangkat tema sosial
kemasyarakatan yang masih menjadi permasalahan di negara dan lingkungan
disekitar kita khususnya kota Surakarta yaitu permasalahan sampah. Permasalahan
sampah di kota Surakarta semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk dan tingkat konsumtif masyarakat. Oleh karena itu, tidak cukup hanya
peran pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan tetapi juga
diperlukan peran serta masyarakat, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran
membuang sampah pada tempatnya, terutama bagi anak-anak.
Dari sedikit penggalan sejarah animasi Indonesia dan permasalahan sosial
tersebut, penulis terinspirasi membuat sebuah film animasi 3D yang lebih fokus
sebagai media hiburan yang mengandung pesan pentingnya kebersihan
lingkungan didalamnya. Film animasi 3D tersebut berjudul "Robot Pembersih dan
Tempat Sampah".

commit to user

3
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

B. Permasalahan
Didalam Perancangan Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan
Tempat Sampah permasalahan yang dikemukakan adalah :
1.

Bagaimana menciptakan suatu film pendek animasi 3D yang memiliki pesan
moral didalamnya, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, dan
mengajak kepada setiap individu untuk meningkatkan kepedulian kepada
kebersihan lingkungan.

2.

Bagaimana Perancangan Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan
Tempat Sampah dapat dapat diterima dan pesan moral didalamnya dapat
tersampaikan.

C. Tujuan
Adapun tujuan dari Perancangan Film Pendek Animasi 3D Robot
Pembersih dan Tempat Sampah adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan suatu film pendek animasi 3D yang memiliki pesan moral
didalamnya, yaitu jangan membuang sampah sembarangan
2. Memilih dan melakukan sistem promosi yang efektif, sehingga dapat secara
tepat mencapai sasaran yang tepat dan diinginkan.
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BAB II
IDENTIFIKASI DATA

A. Data Produk
1. Data Produk
Kota Surakarta adalah salah satu kota besar di Jawa Tengah dengan
jumlah penduduk sekitar 554.630 jiwa (data profil Surakarta tahun 2011),
sebagaimana kota besar lainnya, kota Surakarta tidak lepas dari permasalahan
sampah yang timbul dari dampak perkembangan dan padatnya penduduk kota.
Untuk tahun 2011 saja besarnya timbunan sampah di kota Surakarta mencapai
1010,42 m3 / hari, sementara sampah yang terangkat atau yang bisa ditangani
oleh pemerintah kota Surakarta hanya 773,53 m3 / hari. Oleh karena itu tidak
cukup hanya peran pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kebersihan dan
Pertamanan tetapi juga diperlukan peran masyarakat, dengan menumbuhkan
kesadaran membuang sampah pada tempatnya, terutama bagi anak -anak. Oleh
karena itu penulis berinisiatif membuat sebuah film animasi pendek yang
mengajak segenap masyarakat terutama anak-anak untuk ikut berpartisipasi
menjaga kebersihan lingkungan.
Dari sedikit data dan permasalahan sosial diatas, penulis terinspirasi
membuat sebuah film animasi 3D. Film animasi ini bercerita tentang sebuah
robot mini yang bekerja sebagai petugas Kebersihan dan Pertamanan di kota
Surakarta, ia bertugas membersihkan trotoar yang terdapat di salah satu sudut
kota. Robot mini ini biasa menggunakan pakaian batik dalam kesehariannya
commit to user
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membersihkan lingkungan kota, ia mengenakan pakaian berwarna orange yang
menggambarkan pakaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota
Surakarta. Saat bertugas ia biasa membawa kereta dorong yang didalamnya
terdapat tempat sampah dan beberapa sapu sebagai alat untuk menunjang
pekerjaannya. Robot mini ini memiliki sifat yang baik, rajin, namun kadang ia
memiliki sikap sedikit emosi yang digambarkan dalam film animasi pendek ini.

2. Data Film
Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat Sampah ini
berdurasi sekitar 10 menit, perancangan sepenuhnya menggunakan software 3DS
Max, lalu dilanjutkan dengan menggabungkan sequence-sequence beberapa
potongan adegan dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro, setelah
itu dilakukan proses finishing dengan menggunakan software Adobe After Effect,
dan di render dengan format video HDV 720p Hight Quality (1280x720) dengan
format MOV.
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B. Target
1.

Target Audience
Dikarenakan pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah
pada tempatnya bagi masyarakat umum, maka target audience dari promosi ini
tidak hanya dibatasi untuk kalangan anak-anak, namun juga diperuntukan bagi
masyarakat yang berada dalam posisi tertentu. Antara lain sebagai berikut:
a. Geografis
Target audience menurut geografis disini adalah daerah yang
menjadi sasaran produk ini secara luas.
Daerah sasaran

: Surakarta - Indonesia

b. Demografis
Target audience menurut demografis film animasi ini adalah:
a) Usia

: 6 s/d 15 tahun

b) Jenis kelamin

: Laki-laki dan perempuan

c) Agama

: Semua golongan Agama

d) Pendidikan

: Dari latar belakang pendidikan apapun

e) Status sosial

: Semua lapisan sosial

c. Psikografis
Target audience menurut psikografis adalah cara melihat pasar
secara umum berdasarkan sifat, kebiasaan dan perilaku yang menjadi
sasaran produk ini. Target audience untuk produk ini adalah kalangan yang
peduli akan lingkungan, pencinta kebersihan dan penikmat animasi audio
visual.
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C. Komparasi
Dalam pembuatan Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat
Sampah, penulis mengumpulkan beberapa komparasi film animasi 3D sejenis.

1.

Wall-e

Gambar 1. Film Wall-e produksi Disney & Pixar

Produser

: Andrew Stanton

Animator

: Pixar

Produksi

: Disney & Pixar

Durasi Film

: 90 Menit

Beredar

: Agustus 2008
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Sinopsis Film

:

Film ini menceritakan kisah-kisah dimana bumi sudah dianggap tidak
layak untuk menjadi tempat tinggal manusia dan bumi berubah menjadi
tumpukan sampah yang tidak dapat diaur ulang akibat kemajuan teknologi yang
begitu pesat. Manusia sudah berusaha untuk mencari planet lain untuk tempat
tinggal mereka. Akan tetapi tidak ada planet yang seperti bumi. Mereka
akhirnya memutuskan untuk menciptakan pesawat luar angkasa yang bernama
Axiom untuk tempat tinggal mereka sementara.

Sedangkan di bumi hanya terdapat robot-robot pembersih sampah yang
disebut Wall-e. Wall-e ini hanya sebesar kotak kardus dan bertahan hidup
dengan tenaga matahari. Wall-e dibumi telah punah tetapi ada satu yang masih
aktif dan dia mempunyai sahabat berupa binatang kecil seperti kecoak mereka
adalah sahabat yang selalu setia menemani wall-e saat menjalankan tugas.
Suatu hari ada pesawat luar angkasa yang datang kebumi mengirim robot
bernama EVE yang bertugas mencari tanaman sebagai tanda apakah di bumi
ada tanda-tanda kehidupan lagi, yang diharapkan bumi bisa kembali bersih dan
bisa dihuni lagi.
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Cuplikan adegan dalam film Wall-e.

Gambar 2. Cuplikan adegan film Wall-e
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2.

Bernard Bear Episode Pembersih Jendela

Gambar 3. Film Bernard Beard Produksi RG Animation Studios

Produser

: Carlos Biern

Animator

: Aaron Lim

Produksi

: RG Animation Studios

Durasi Film

: 5 Menit

Beredar

: Oktober 2011

Sinopsis Film

:

Film animasi Bernard Bear Episode Pembersih Jendela ini termasuk
film animasi pendek berdurasi 5 menit yang beredar di kota Surakarta. Film ini
bercerita tentang Bernard beruang
kutub
commit
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jendela pada sebuah gedung dengan menaiki gondola, saat ia membersihkan
gedung, beberapa burung kecil datang mengganggu Bernard, Bernard kesal dan
mencoba mengusir burung yang terbang berputar-putar didekatnya, ketika
mencoba mengusir burung itu dengan tongkat pembersih kaca, ia tidak sengaja
malah memecahkan kaca kedung.

Saat Bernard kesal dengan burung yang mengganggunya, ia melihat
sarang burung-burung itu, dan timbul niat usil Bernard untuk mengganggu
burung yang semula mengganggunya, saat ia ingin meraih sarang burung yang
berada sedikit jauh diatasnya, Bernard tidak sadar telah menggoyangkan
gondola yang dinaikinya terlalu keras, sampai akhirnya ia dapat menyenggol
sarang burung dengan tongkat pembersih kacanya, namun setelah itu ia malah
kehilangan keseimbangan lalu kembali memecahkan kaca jendela gedung.
Sarang burungpun hampir jatuh namun Bernard melihat ada anak burung
didalam sarang burung itu yang akhirnya berusaha melakukan sesuatu agar
anak burung itu tidak jatuh, saat berusaha menjaga anak burung agar tidak jatuh
Bernard malah terjatuh dari gondola yang bersama burung kecil, tapi
untungnya anak burung jatuh tepat diatas Bernard dan selamat.
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Beberapa cuplikan adegan dalam film Bernard Bear Episode Pembersih Jendela

Gambar 4. Cuplikan adegan Bernard Bear Episode Pembersih Jendela
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BAB III
KONSEP PERANCANGAN

A. Konsep Karya
Ide dasar perancangan Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan
Tempat Sampah ini adalah sebagai media penghibur yang sarat akan pesan moral
yang dapat diserap dan dinikmati oleh semua kalangan secara umum, secara
khusus film pendek animasi 3D ini ditujukan pada anak-anak dan para penggemar
animasi semua usia. Dengan hadirnya berbagai film animasi sejenis dengan alur
cerita yang terlalu berat dan berbelit-belit mungkin kurang dipahami oleh anakanak sebagai audiensnya. Maka dari itu penulis ingin merancang suatu film
pendek animasi yang bertemakan pentingnya membuang sampah pada tempatnya
sesuai dengan pesan moral yang ingin penulis sampaikan, yaitu menjaga
kebersihan lingkungan. Dibuat dengan alur cerita yang sederhana namun lugas
sehingga diharapkan akan dapat dengan mudah dipahami oleh anak-anak sebagai
target audiensnya, dan pesan moral yang terkandung didalamnya dapat diterima.
Dalam perancangannya pembuatan bentuk karakter dan animasi dalam
Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat Sampah sepenuhnya
menggunakan software 3DS Max, setelah itu dilanjutkan dengan menggabungkan
sequence-sequence beberapa potongan adegan dengan menggunakan software
Adobe Premiere Pro dengan hasil render HDV 720p Hight Quality (1280x720)
dengan format MOV.
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B. Konsep Perancangan
Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat Sampah ini
merupakan film cerita animasi pendek dengan gaya penceritaan yang naratif dan
linear, bercerita tentang sebuah karakter robot yang bekerja sebagai robot
pembersih yang sangat mencintai lingkungan. Berikut sinopsis dari film Robot
Pembersih dan Tempat Sampah
1.

Sinopsis
Robot Pembersih adalah robot mini yang bekerja sebagai petugas
Kebersihan dan Pertamanan di kota Surakarta, ia bertugas membersihkan
trotoar yang terdapat di salah satu sudut kota. Saat bertugas ia biasa
membawa kereta dorong yang didalamnya terdapat tempat sampah dan
beberapa sapu sebagai alat untuk menunjang pekerjaannya. Robot Pembersih
memiliki sifat yang baik, rajin, namun kadang ia memiliki sikap sedikit
emosi.
Saat melakukan tugasnya sebagai petugas kebersihan, Robot
Pembersih harus menghadapi kebiasaan-kebiasaan robot lain yang membuang
sampah sembarangan, sampai akhirnya ada robot melintasi trotoar lalu
terpeleset karna menginjak sampah yang berserakan, setelah itu Robot
Pembersih mulai menjelaskan kepada robot-robot lain pentingnya membuang
sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih.
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Storyline
Opening
Suatu pagi di trotoar yang kotor karna banyak sampah yang berserakan,
berlalu-lalang robot-robot melewati trotoar, mereka nampaknya merasa tidak
nyaman karna banyak sampah yang berserakan, namun mereka hanya lewat
dan tidak melakukan apa-apa
Act 1
1.1. Tidak lama datang Robot Pembersih dengan kereta dorongnya, seharihari ia bertugas sebagai petugas kebersihan di area tersebut.
1.2. Robot Pembersih memulai pekerjaannya dengan menyapu sampahsampah yang berserakan dan memasukannya ke tempat sampah yang
berada di trotoar tersebut.
1.3. Robot Pembersih lalu pergi untuk melanjutkan pekerjaannya di area
lain.
1.4. Setelah Robot Pembersih meninggalkan trotoar, tidak lama robot-robot
lain datang dan melempar sampah begitu saja, seolah mereka tidak
memperdulikan tempat sampah yang sudah disediakan sehingga trotoar
kembali kotor dengan sampah yang berserakan.
Act 2
2.1. Robot Pembersihpun kembali datang, kali ini ia bingung, kenapa trotoar
yang beberapa saat lalu ia bersihkan sekarang sudah penuh dengan
sampah yang berserakan.
commit to user
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2.2. Robot Pembersih dengan sedikit kesal langsung memunguti sampahsampah tersebut dan memasukannya ke tempat sampah.
2.3. Saat Robot Pembersih memunguti sampah-sampah, lewat robot lain
yang membuang sampah begitu saja di trotoar, dengan tingkahnya ia
lalu mengambil sampah itu dan langsung membuangnya di tempat
sampah, dan trotoarpun kembali bersih.
2.4. Lalu lewat robot-robot lainnya yang berperilaku sama yang membuang
sampah

sembarangan,

berkali-kali

robot-robot

lain

lewat

dan

membuang sampah sembarangan, dan berkali-kali juga Robot
Pembersih mondar-mandir mengambil sampah yg berserakan itu dan
trotoar kembali bersih lagi.
2.5. Lewat robot lainnya, dan membuang sampah kaleng sembarangan.
2.6. Lewat robot lainnya melintasi trotoar dan akhirnya jatuh terpeleset oleh
sampah keleng yang berada di tengah trotoar
2.7. Melihat ada robot yang jatuh, segera Robot Pembersih menolong untuk
membantunya berdiri.
2.8. Robot yang jatuh kesal dan bertanya siapa yang membuang sampah ini
sembarangan?.
2.9. Robot yang membuang sampah kaleng itu mengakui kesalahnya dan
langsung membuang kaleng tersebut ke tempat sampah.
2.10. Setelah robot lain membuang sampah kaleng miliknya ketempat
sampah, Robot pembersih lalu menjelaskan kepada robot-robot lain
commit to user
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kebiasaan membuang sampah sembarangan itu bukan hal yang baik dan
dapat mengganggu pengguna jalan yang lain
2.11. Akhirnya robot lain sadar dan merubah kebiasaan membuang sampah
sembarangan.
Act 3
3.1. Keesokan harinya, robot pembersih melewati trotoar yang biasanya ia
bersihkan dari sampah yg berserakan, namun ia tidak menemukan
sampah sedikitpun.
3.2. Robot pembersih merasa senang karna robot-robot lain sudah merubah
perilaku tidak baiknya, dan membiasakan membuang sampah pada
tempatnya.
Closing
Robot-robot berkumpul di trotoar dan merasa senang karena sudah tidak ada
lagi robot yang membuang sampah sembarangan, dan lingkungan mereka
tetap terjaga kebersihannya.

commit to user
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3.

Konsep Karakter
Karakter yang terdapat dalam animasi ini terdapat beberapa, akan
tetapi hanya ada satu karakter utama, dan beberapa karakter tambahan untuk
peran

tambahan.

Berikut

adalah

beberapa

karakter

yang

akan

divisualisasikan, untuk mendukung cerita:
a. Robot Pembersih ( Karakter Utama )

Gambar 5. Konsep Robot Pembersih tampak depan dan samping

1) Penjelasan Bentuk Karakter :
Robot mini berbentuk kotak dengan tinggi sekitar 1 meter,
dengan satu roda besar untuk bergerak, untuk bagian tangan karakter
commit to user
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manusia untuk memudahkan dalam melakukan sesuatu, dan untuk
visual karakter robot ini memiliki satu mata yang digambarkan seperti
lensa kamera, karakter robot ini juga dilengkapi dengan satu antena di
bagian

atasnya

yang

berfungsi

untuk

membantunya

dalam

berkomunikasi. Kostum karakter ini mengadopsi desain batik dengan
warna dominan coklat pada lapisan permukaannya, alasan penggunaan
batik dalam lapisan luar karakter utama ini agar mencerminan
identitas budaya lebih terlihat. Batik yang digunakan oleh karakter ini
adalah batik cap yang berasal dari solo yaitu batik “Rumpuk Sido
Mukti” yang memiliki makna kebersihan dan kebahagiaan.
2) Penjelasan Sifat Karakter :
Karakter ini memiliki sifat yang relatif tenang, selalu
mengerjakan tugasnya sebagai robot pembersih, penyabar namun
kadang nampak bingung dengan tindakan yang akan ia lakukan.
3) Peran Karakter
Robot Pembersih berperan sebagai petugas kebersihan yang
setiap hari kerja melakukan tugasnya membersihkan lingkungan. Saat
ia membersihkan trotoar berdatangan robot-robot lain dan membuang
sampah begitu saja, hingga ia kerepotan dengan banyaknya robotrobot lain yang membuang sampah sembarangan. Berkali-kali ia
memunguti sampah dari trotoar dan membuangnya ke tempat sampah
commit tomenjelaskan
user
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pada tempatnya kepada semua karakter yang membuang sampah
sembarangan yang lewat di trotoar.
4) Sumber Inspirasi Karakter :
Inspirasi dari tokoh karakter Robot Pembersih berdasarkan
riset yang telah penulis lakukan dengan mempertimbangkan segi
kederhanaan agar karakter mudah diingat dan mempelajari film
bertema sejenis yang sudah beredar sebelumnya. Bentuk dasar
karakter ini adalah kotak yang sedikit mengecil di bagian bawahnya
terinspirasi dari kotak pembuangan sampah yang biasa kita jumpai
disekitar kita, alasan pemilihan bentuk kotak karena bentuk kotak
dirasa lebih sederhana dan lebih kaku dibandingkan bentuk dasar yang
lain.

Gambar 6. Tempat sampah sebagai inspirasi bentuk dasar karakter
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Sedangkan untuk bentuk robot dengan dua tangan dan berjalan
di satu roda terinspirasi dari beberapa tokoh karakter baik itu dalam
film, game maupun karakter yang dipamerkan di media internet.
a) Tokoh Yes Man dalam game Fallout New Vegas.
b) Tokoh robot pembersih Wall-e dalam film Wall-e
c) Konsep karakter yang didapat di website cgsociety.org

Gambar 7. Robot-robot sumber inspirasi karakter Robot Pembersih
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b. Robot Polisi ( Karakter Tambahan )

Gambar 8. Konsep Robot Polisi tampak depan dan samping
1) Penjelasan Karakter :
Secara umum bentuk karakter Robot Polisi tidak berbeda
dengan bentuk tokoh utama, yaitu berbentuk kotak dengan tinggi
sekitar 1 meter, dengan satu roda besar untuk bergerak yang memiliki
dua tangan dan memiliki satu mata yang digambarkan seperti lensa
kamera. Karakter ini mengadopsi desain pakaian Polisi indonesia yang
berwarna coklat tua lengkap dengan keterangan dan simbol polisi
pada bagian depannya. Terdapat beberapa penambahan aksesoris pada
karakter Robot Polisi ini untuk membedakannya dengan karakter lain,
commit to user
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yaitu penambahan lampu polisi atau lampu sirine berbentuk persegi
panjang dengan dua warna standar lampu sirine yaitu merah dan biru,
yang terdapat di bagian atas badan tokoh karakter Robot Polisi.
Karakter ini memiliki sifat yang tegas, namun ramah.
2) Peran Karakter :
Tidak banyak peran yang dimainkan oleh Robot Polisi ini, ia
hanya kadang terlihat mondar mandir sambil menyapa Robot
Pembersih di trotoar.
3) Inspirasi :
Sumber Inspirasi karakter Robot Polisi ini tidak berbeda
dengan sumber inspirasi Robot Pembersih, sementara bentuk lampu
sirine tambahan terinspirasi dari bentuk lampu sirine standar yang
terdapat di bagian atas mobil polisi..

Gambar 9. Mobil Polisi dengan lampu sirine dibagian atasnya.
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c. Robot Pelajar ( Karakter Tambahan )

Gambar 10. Konsep Robot Pelajar tampak depan dan samping
1) Penjelasan Karakter
Secara umum bentuk karakter Robot Pelajar tidak berbeda
dengan bentuk tokoh utama, yaitu berbentuk kotak namun berukuran
sedikit lebih pendek dari karakter lain yaitu 70 cm, dengan satu roda
besar untuk bergerak yang memiliki dua tangan dan memiliki satu
mata yang digambarkan seperti lensa kamera. Karakter ini
mengadopsi desain pakaian anak sekolah dasar yang berwarna merah
dan putih. Terdapat beberapa penambahan aksesoris pada karakter
Robot Pelajar ini untuk membedakannya dengan karakter lain, yaitu
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penambahan box menyerupai tas ransel yang terdapat di bagian
belakang karakter Robot Pelajar ini. Karakter ini memiliki sifat yang
lugu dan menyenangkan sebagaimana anak kecil.
2) Peran Karakter
Sebagai

karakter tambahan tidak banyak peran yang

dimainkan oleh Robot Pelajar ini, ia hanya lewat di trotoar bersama
teman-temannya.
3) Inspirasi
Inspirasi karakter Robot Pelajar ini berasal dari seragam merah
dan putih yang dikenakan anak Sekolah Dasar lengkap dengan tas
ranselnya.

commit
to user
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4.

Konsep perancangan Wardrobe dan Setting
Konsep perancangan seting dalam film ini dibuat dengan mengunakan
setting perkotaan yang menampilkan suasana trotoar dengan latar belakang
gedung-gedung tinggi. Untuk memberikan kesan film yang mudah dipahami
maka film ini hanya menggunakan satu setting sebagai lokasi adegan cerita
yaitu trotoar. Berikut adalah aksesoris atau property yang digunakan untuk
mendukung cerita agar sesuai dengan keadaan yang divisualisasikan, antara
lain :
a.

Kostum.
Kostum yang dikenakan tiap karakter digambarkan sesuai dengan
perannya masing-masing, karena semua karakter yang terdapat dalam
film animasi ini berupa robot yang sifatnya mekanik, maka kostum
karakter dapat diartikan sebagai skin atu lapisan luar dari badan robot.
1) Kostum Robot Pembersih.
Kostum yang dikenakan karakter Robot Pembersih adalah
batik dengan warna dominan coklat pada lapisan permukaannya
untuk mencerminkan identitas budaya. Batik yang digunakan oleh
karakter ini adalah batik cap yang berasal dari solo yaitu batik
”Rumpuk Sido Mukti” yang memiliki makna kebersihan dan
kebahagiaan
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Gambar 12. Batik Cap ”Rumpuk Sido Mukti” yang berasal dari
Surakarta.
2) Kostum Robot Polisi.
Kostum

yang

dikenakan

karakter

Robot

Polisi

ini

mengadopsi desain pakaian Polisi Indonesia yang berwarna coklat
tua lengkap dengan keterangan dan simbol Polisi pada bagian
depannya.

Gambar 13. Kostum seragam dan logo kepolisian Indonesia
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3) Kostum Robot Pelajar.
Kostum

yang dikenakan

karakter Robot

Pelajar

ini

mengadopsi desain pakaian anak sekolah dasar yang berwarna merah
dan putih.

Gambar 14. Seragam SD
b.

Setting
Karena cerita ini berlokasi di trotoar perkotaan, maka setting film
ini dibuat menyerupai suasana perkotaan dimana banyak gedung-gedung
tinggi, dan perancangan trotoar lengkap dengan tembok pembatas dan
lampu jalannya.

Gambar 15. Konsep Setting Trotoar dalam film Robot Pembersih dan
commit to user
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Trotoar dengan suasana perkotaan ini terinspirasi dari beberapa
bentuk trotoar dan gedung-gedung yang terdapat di kota Surakarta.

Gambar 16. Beberapa foto sudut kota Surakarta
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C. Teknik Pelaksanaan

1.

Proses Pembuatan Karakter
Pembuatan keseluruhan karakter maupun bangunan sebagai latar
belakang dalam Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat
Sampah ini dilakukan langsung dengan menggunakan software 3DS Max.
Model tokoh karakter dan bangunan latar dibuat dengan menggunakan
beberapa bangun sederhana seperti box dan silinder yang diubah permukaan
face nya sehingga membentuk bangun yang sesuai dengan karakter dan
bangunan latar yang diperlukan dalam Film Pendek Animasi 3D Robot
Pembersih dan Tempat Sampah.
a.

Proses Pembuatan Karakter Robot Pembersih.
Karakter Robot Pembersih dibuat dengan menggunakan beberapa
box silinder sebagai bentuk dasarnya, lalu masing-masing di ubah
bentuknya

dengan

menggunakan

fitur

editable

poly.

Untuk

mempermudah pergerakan animasi maka bentuk karakter dipisah
menjadi beberapa bagian diantaranya badan, tangan, roda, dan lensa atau
mata.
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Gambar 17. Proses Perancangan Karakter Robot Pembersih
Visualisasi karakter Robot Pembersih

Gambar 18. Karakter Robot Pembersih tampak depan dan samping
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b.

Proses Pembuatan Karakter Robot Polisi.
Tidak berbeda dengan karakter Robot Pembersih, karakter Robot
Polisi dibuat dengan menggunakan beberapa box silinder sebagai bentuk
dasarnya, lalu masing-masing di ubah bentuknya dengan menggunakan
fitur editable poly, dan penambahan aksesoris tambahan berupa lampu
sirine yang berada dia atas badan karakter Robot Polisi. Untuk
mempermudah pergerakan animasi maka bentuk karakter dipisah
menjadi beberapa bagian diantaranya badan, tangan, roda, dan lensa atau
mata.
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Gambar 19. Proses Perancangan Karakter Robot Polisi
Visualisasi karakter Robot Polisi

Gambar 20. Karakter Robot Polisi tampak depan dan samping
c.

Proses Pembuatan Karakter Robot Anak SD
Sama halnya dengan Robot Polisi, karakter Robot Anak SD
dibuat dengan menggunakan beberapa box silinder sebagai bentuk
dasarnya, lalu masing-masing di ubah bentuknya dengan menggunakan
commit to user
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menyerupai tas ransel dengan posisi berada dia belakang karakter Robot
Anak SD. Untuk mempermudah pergerakan animasi maka bentuk
karakter dipisah menjadi beberapa bagian diantaranya badan, tangan,
roda, dan lensa atau mata.

Gambar 21. Proses Perancangan Karakter Robot Pelajar
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Visualisasi karakter Robot Pelajar.

Gambar 22. Karakter Robot Pelajar tampak depan dan samping
d.

Proses Pembuatan Setting Lokasi Adegan.
Setting lokasi film ini dibuat menyerupai suasana perkotaan
dimana banyak gedung-gedung tinggi, dan perancangan trotoar lengkap
dengan tembok pembatas dan lampu jalannya. Untuk memberikan kesan
suasana perkotaan maka diperlukan beberapa bangunan gedung yang
berbeda satu sama lainnya sebagai latar belakang. Beberapa bangunan
gedung dibentuk satu persatu lalu digabungkan kedalam satu frame
dengan memperhatikan ukuran gedung dan jaraknya. Sementara desain
trotoar mengadopsi disain trotoar yang sebenarnya yang dihiasi lampu
kota di badan jalannya.
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Gambar 23. Proses Perancangan Komponen Penyusun Kota
Visualisasi Setting Lokasi Adegan.

Gambar 24. Setting Trotoar dalam film Robot Pembersih dan Tempat
commit to user
Sampah

37
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

2.

Proses Penganimasian
Dalam proses penganimasian teknik yang digunakan adalah teknik
frame by frame dimana untuk membuat satu gerakan dibutuhkan banyak
frame. Masing-masing frame tersebut memiliki adegan yang berbeda namun
teratur perbedaannya. Untuk mempermudah dalam membuat gerakan,
penganimasian dalam 3DS Max dapat menggunakan Toggle Auto Key Mode
sehingga tidak perlu lagi merekam frame satu demi satu.

Gambar 25. Proses Penganimasian dengan menggunakan 3DS Max
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3.

Penggabungan Sequence
Dalam proses pembuatan film animasi dengan menggunakan software
3DS Max, film dibagi menjadi beberapa sequence untuk tiap potongan
adegan. Sequence-sequence tersebut kemudian di render menjadi format
video melalui software 3DS Max. Hasil dari rendering yang berupa video
tersebut lalu disatukan kembali dengan menggunakan software Adobe
Premiere Pro. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan kerja komputer.

4.

Composite
Pada tahap ini animasi akan digabungkan dengan beberapa gambar
asli berupa gambar awan sebagai background dengan tujuan agar gambar
pada film ini terkesan artistik. Untuk menyelaraskan warna pada film di
tambahkan layer-layer yang berisi solid colour yang di setting sesuai dengan
setting dan mood film ini.

Gambar 26. Proses Composite
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D. Strategi Kreatif Promosi
Secara umum strategi kreatif promosi dapat diartikan sebagai usaha untuk
memberikan informasi produk kepada target audience. Dalam perancangan
strategi kreatif promosi, ada beberapa pendekatan kreatif dalam mempromosikan
film animasi, salah satunya adalah dengan memilih media placement yang tepat,
dimana pemilihan media placement yang tepat dapat membantu film animasi 3D
Robot Pembersih dan Tempat Sampah dapat tersalurkan secara efektif dan tepat
sasaran.
Untuk media placement dari karya utama yang berupa film animasi 3D
Robot Pembersih dan Tempat Sampah, salah satunya adalah dengan membagikan
secara gratis kepada semua Sekolah Dasar yang belokasi di kota Surakarta,
diantaranya adalah SDN Banyuagung 1, SDN Joglo, SDN Begalon 1, SDN
Petoran, SDN Bibis Luhur 1, SDN Bulukantil, SDN Tegalharjo, SDN Gading,
SDN Gandekan, SDN Kidul Beteng, SDN Kepatihan 4, SDN Kauman, SDN
Laweyan, SDN Losari, SDN Mangkuyudan, SDN Mojosongo, SDN Bratan1,
SDN Bumi 1, dengan jumlah 1 copy film untuk setiap Sekolah Dasar.

E. Konsep Kreatif
1. Strategi Visual Verbal
a. Kepala berita / judul (headline)
Headline merupakan bagian terpenting dari suatu iklan, yang biasa
dipakai sebagai penangkap perhatian utama. Salah satu kunci keberhasilan
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suatu iklan adalah headline yang cukup menarik perhatian. Untuk itu
headline dibuat agar mudah dibaca, dipahami, dan menarik perhatian.
b. Anak judul (sub headline)
Anak judul (sub headline) adalah jembatan penghubung headline
dengan body text dan digunakan untuk memperjelas headline secara
singkat. Sub headline digunakan apabila kalimat dalam headline cukup
panjang, sehingga kurang efektif. Apabila headline sudah memiliki
kemampuan menarik perhatian membaca body text, maka sub headline
tidak diperlukan lagi.
c. Text inti (body copy)
Body copy merupakan penjelas dari apa yang tertuliskan dalam
headline

sampai

diperkirakan

pembaca

sudah

mampu

untuk

memahaminya. Sehingga perlu dibuat sekomunikatif dan seefektif
mungkin. Body copy menjadi perluasan ide yang disampaikan oleh
headline dan ilustrasi.
2. Strategi Visual Non Verbal
a. Logo
Logo merupakan identitas dan citra khas utama produk yang
memungkinkan suatu produk dikenal dan membedakan dengan produk
lainnya. Dalam penciptaan logo perlu beberapa pertimbangan, antara lain
logo harus memiliki nilai kekhasan, keunikan & pembeda yang jelas,
memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi (legible), sederhana dan mudah
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41
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

dimengerti, mudah diingat (memorable), dan mudah untuk diaplikasikan
dimanapun.
Logo yang dipakai dalam Film Pendek Animasi 3D Robot
Pembersih dan Tempat Sampah ini juga dipakai sebagai judul animasi,
yaitu „Robot Pembersih dan Tempat Sampah‟ Dengan warna-warna yang
menyesuaikan dari Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan
Tempat Sampah.
b. Ilustrasi
Perancangan ilustrasi berdasarkan awal komunikasi yaitu harus
menimbulkan sensasi sehingga dapat menarik perhatian. Perancangan
harus terkait dan tidak bisa lepas dari fungsi utama ilustrasi yaitu menarik
perhatian, merangsang minat untuk membaca keseluruhan pesan,
menonjolkan keistimewaan produk, menjelaskan pesan, menarik perhatian
pembaca diantara rentetan pesan lainnya dalam suatu media yang sama,
menciptakan suasana khas, mendramatisasi pesan dan mendukung judul
iklan.
c. Layout
Layout adalah mengatur penempatan berbagai unsur komposisi,
seperti misalnya huruf text, garis-garis, bidang-bidang, gambar-gambar,
dan sebagainya.
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d. Warna
Warna merupakan unsur penting dalam promosi yang dilakukan
dengan media komunikasi visual, sebab warna mempunyai bahasa
komunikasi tersendiri yang disampaikan lewat penglihatan atau visual.
Secara visual, warna memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi
citra orang yang melihatnya, masing-masing warna mampu memberikan
respon secara psikologis.
Dalam perancangan media promosi Film Pendek Animasi 3D Robot
Pembersih dan Tempat Sampah warna yang digunakan antara lain :
1) Warna Orange

Warna orange adalah salah satu warna yang biasa diaplikasikan
dalam kain batik yang dapat menggambarkan sifat ketradisionalan,
selain itu warna orange juga dapat menggambarkan keceriaan dan
kebahagiaan.
2) Warna Abu-abu
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Warna abu-abu adalah warna yang biasa dijumpai pada benda
berbahan metal yang dapat menggambarkan teknologi dan warna yang
dapat menimbulkan kesan elegan.
3) Warna Hitam

Warna hitam banyak dipakai dalam desain yang melambangkan
teknologi, kecanggihan, klasik, konservatif. Warna hitam termasuk
salah satu dari warna netral yang hampir dapat dipastikan cocok dengan
warna lain apapun
e. Typography
Tipography merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu
tentang huruf cetak. Tidak dapat dipungkiri bahwa text adalah bagian dari
desain grafis yang sangat penting. Di dalam desain grafis, Typografi
didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan publikasi
menggunakan huruf cetak. (Adi Kusrianto, 2007:190)
Unsur huruf yang digunakan adalah jenis font yang mempunyai
kesan/ karakter dinamis, aktif, enak dilihat,/dibaca, serta mengandung
unsur yang mencerminkan teknologi, sehingga mampu menampilkan
secara keseluruhan pesan yang ingin disampaikan secara efektif dan
mudah dipahami. Typografi yang digunakan adalah
commit to user

44
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

1) Agency FB
Alasan penggunaan jenis huruf Agency FB ini adalah karena
huruf ini mempunyai kesan yang kaku, sangat cocok menggambarkan
karakter yang berupa robot, lebih dinamis dan mudah dalam
keterbacaannya.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AbcdefghIjklmnopqrstu
1234567890
2) Univers LT 39 Thin Ultra Cn
Univers LT 39 Thin Ultra Cn adalah satu jenis huruf yang biasa
digunakan dalam perancangan promosi sebuah film, termasuk film
animasi, khususnya dipakai untuk menuliskan credit title karena
sifatnya

yang

dinamis

dan

bentuknya

yang

tipis,

sehingga

memungkinkan untuk menulis beberapa daftar nama yang terlibat
dalam pembuatan film di dalam media penunjang.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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F. Media Promosi Pendukung
Dalam pembuatan karya pendukung dalam proses perancangan karya
visual yang akan dilakukan, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh penulis agar
karya-karya visual yang dibuat terlihat menarik dan tepat sasaran. Dalam
pembuatan karya karya visual yang akan ditampilkan ada beberapa proses yang
lakukan oleh penulis, mulai dari pembuatan logo sampai media-media promosi
lainnya.
a.

Poster
Poster merupakan media periklanan yang berisikan pesan dan info
mengenai suatu produk kepada target audience.
1) Melalui proses cetak 4 warna (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
2) Dicetak dengan ukuran 42x30 cm
Media Placement untuk Poster akan ditempatkan pada tempat-tempat
yang strategis dan dianggap mampu menjangkau khalayak sasaran, seperti di
sekolah-sekolah dasar, tempat bermain anak yang ada di kota Solo dan
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sekitarnya. Dan juga untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, maka
penempatan poster disesuaikan.
b.

X-Banner
X-banner untuk mempromosikan produk yang menginformasikan
tentang gambaran dan isi visualisasi mengenai animasi. Dengan ukuran yang
besar menjadi kelebihan tersendiri menggunakan media ini dan juga fleksibel
untuk diletakan dimana saja. Data fisik perencanaan x-banner tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Melalui proses cetak 4 warna (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
2) Dicetak dengan ukuran 60x160 cm
Media Placement untuk X-Banner ini adalah lokasi yang akan menjadi
tempat pemutaran film animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat Sampah,
salah satunya adalah Perpustakaan Sekolah Dasar tempat dimana media
utama dibagikan secara gratis.

c.

T-shirt
Sebagai pakaian, juga dapat difungsikan sebagai media iklan dengan
memberikan pada audience sebagai souvenir atau hadiah. Data fisik
perencanaan t-shirt tersebut adalah sebagai berikut:
1) Melalui teknik cetak digital
2) Desain dicetak didepan dan di belakang
3) Ukuran : Allsize
Media Placement untuk T-Shirt ini adalah lokasi yang akan menjadi
tempat pendistribusian film animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat
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Sampah, salah satunya adalah Perpustakaan Sekolah Dasar tempat dimana
media utama dibagikan secara gratis, dengan jumlah 5 exemplar untuk setiap
Sekolah Dasar.
d.

Pin
Pin merupakan media yang fleksibel dan dapat diletakkan di tas
maupun di pakaian. Pin sebagai souvenir bagi audiens. Data fisik
perencanaan pin tersebut adalah sebagai berikut:
1) Melalui teknik cetak digital
2) Dicetak dengan ukuran diameter 5,8 cm
Media Placement untuk Pin ini adalah lokasi yang akan menjadi
tempat pendistribusian film animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat
Sampah, salah satunya adalah Perpustakaan Sekolah Dasar tempat dimana
media utama dibagikan secara gratis, dengan jumlah 5 exemplar untuk setiap
Sekolah Dasar.

e.

Mug
Mug merupakan salah satu media promosi yang efektif, karena sering
digunakan oleh banyak orang, baik sebagai kegunaan primer baik itu untuk
minum, mug juga memiliki kegunaan sekunder yaitu sebagai media promosi
penunjang.
1) Melalui teknik cetak digital
2) Dicetak dengan ukuran standar mug ( diameter 8 cm )
Media Placement untuk Mug ini adalah lokasi yang akan menjadi
tempat pendistribusian film animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat
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Sampah, salah satunya adalah Perpustakaan Sekolah Dasar tempat dimana
media utama dibagikan secara gratis, dengan jumlah 5 exemplar untuk setiap
Sekolah Dasar.
f.

Stiker
Stiker merupakan media yang fleksibel karena dapat di tempelkan
dimana saja oleh siapa saja yang mendapatkannya. Stiker sebagai souvenis
bagi audiens. Data fisik perancanan stiker adalah sebagai berikut:
1) Melalui teknik cetak digital
2) Dicetak dengan ukuran 12x4 cm
Media Placement untuk Stiker ini adalah lokasi yang akan menjadi
tempat pendistribusian film animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat
Sampah, salah satunya adalah Perpustakaan Sekolah Dasar tempat dimana
media utama dibagikan secara gratis, dengan jumlah 5 exemplar untuk setiap
Sekolah Dasar.

g.

Cover CD
Cover CD selain berguna sebagai packaging juga untuk membedakan
produk sehingga audience dapat mengenai produk. Data fisik perencanaan
cover CD tersebut adalah sebagai berikut:
1) Melalui teknik cetak digital
2) Dicetak dengan ukuran 27,5x18 cm
Media Placement untuk Cover CD sebagai media yang juga menjadi
satu kesatuan dengan media utama, salah satunya adalah Perpustakaan
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Sekolah Dasar tempat dimana media utama dibagikan secara gratis, dengan
jumlah 1 exemplar untuk setiap Sekolah Dasar.
h.

Stiker CD
Stiker CD sebagai label pada CD untuk memudahkan audiens
membedakan dengan produk serupa. Data fisik perencanaan stiker CD
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Melalui teknik cetak digital
2) Dicetak dengan ukuran diameter 12 cm
Media Placement untuk Stiker CD sebagai media yang juga menjadi
satu kesatuan dengan media utama, salah satunya adalah Perpustakaan
Sekolah Dasar tempat dimana media utama dibagikan secara gratis, dengan
jumlah 1 exemplar untuk setiap Sekolah Dasar.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melalui beberapa proses dalam melalui Tugas Akhir ini, dapat
diambil kesimpulan bahwa dalam pengerjaan sebuah karya animasi, khususnya
animasi 3D, yang diperlukan bukan hanya mempunyai keterampilan dan keahlian
dalam permodelan, atau keahlian teknik animasinya saja. Tetapi juga diperlukan
ketekunan, kesabaran dan ketelatenan dalam pembuatannya.
Dalam pembuatan animasi ini juga ada beberapa faktor yang harus
direncanakan dan ditetapkan. Dalam kasus diatas seperti urutan pembuatan
animasi atau masa produksi, pemilihan strategi promosi yang sesuai, dan lain
sebagainya agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.
Adanya Film Pendek Animasi 3D Robot Pembersih dan Tempat Sampah
ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran moral, yaitu jangan
membuang sampah sembarangan, dan mengajak kepada setiap individu,
khususnya anak-anak, untuk meningkatkan kepedulian kepada kebersihan
lingkungan. Karena dengan menanamkan kebiasaan membuang sampah pada
tempatnya pada anak-anak dapat menjadikan generasi yang sadar akan lingkungan
dikemudian hari.
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B. Saran
1. Sebuah animasi haruslah mempunyai kekuatan dan keselarasan antara cerita,
visualisasi gambar, dan juga audio atau suara.
2. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting karena
berdampak langsung pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Untuk itu
mari biasakan membuang sampah pada tempatnya.
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