
BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia animasi komputer yang pesat dewasa ini memerlukan 

waktu puluhan tahun dalam proses penciptaannya. Animasi secara harfiah berarti 

membawa hidup atau bergerak. Secara umum, menganimasi suatu obyek memiliki 

makna menggerakkan obyek tersebut agar menjadi hidup. Makna ini dalam dunia 

animasi komputer untuk selanjutnya mengalami perluasan karena sebuah obyek yang 

diam juga termasuk animasi. Animasi diam (none motion) ini diperlukan jika sebuah 

obyek hendak diperkenalkan secara detail pada pola penonton. Animasi komputer 

adalah seni menghasilkan gambar bergerak melalui media komputer.  

Animasi mulai dikenal secara luas sejak populernya media televisi yang 

mampu menyajikan gambar-gambar bergerak hasil dari rekaman kegiatan dari 

makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jika dikomparasikan 

dengan gambar foto  atau lukisan yang diam (tidak bergerak) maka secara umum 

animasi lebih disuakai penonton karena mampu membangkitkan antusiasme dan 

emosi. 

Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam dunia film 

animasi sekarang ini perkembangannya semakin cepat. Film pada dasarnya adalah 

sekumpulan gambar yang bergerak dan memiliki maksud dan tujuan. Ada berbagai 
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macam jenis film yang ada saat ini diantara salah satunya adalah film pendek. Film 

pendek biasanya hanya berdurasi beberapa menit saja. Sekarang ini film dibedakan 

secara teknis ada dua yaitu film yang menggunakan talenta dan film animasi itu 

sendiri. Film singkat CGI (computer generated imajery ) telah dihasilkan sebagai 

animasi bebas semenjak tahun 1970-an. Film animasi sekarang ini banyak kita temui, 

apalagi diikuti oleh perkembangan media elektronik sebut saja Televisi. Sebenarnya 

dunia animasi adalah dunia yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa 

dipungkiri lagi dalam era globalisasi ini persaingan semakin cepat dan ketat. 

Ketinggalan sedikit saja, akan sulit untuk mengejarnya, menyamainya bahkan 

melebihinya. Oleh karena itu kita harus menjadi Sumber Daya Manusia yang dapat 

dan mampu untuk bersaing. Kita diharuskan untuk selalu mengikuti perkembangan 

zaman semakin lama semakin meningkat, baik dalam dunia usaha maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Keprofesionalitas wajib dan mutlak dimiliki untuk menjawab 

tantangan itu semua. Dan yang paling penting, di Indonesia ini belum ada pendidikan 

yang khusus tentang animasi. Kebanyakan pendidikan komunikasi terlebih 

komunikasi visual mereka rata-rata mencakup semua dan tidak focus dalam satu 

bidang studi saja, kalaupun ada itupun hanya sedikit sekali. 

Karya animasi di Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1950-an. 

Namun, bentuknya masih sangat sederhana. Tahun 1998, ketika film animasi Barat 

dan Jepang semakin popular di Indonesia lewat layer kaca, ada VCD animasi produk 

local yang muncul. Film animasi ini mengambil cerita-cerita rakyat, seperti Bawang 

Merah dan Bawang Putih, Timun Mas, serta Petualangan si Kancil. Tahun 2001, 
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Bening Studio yang berdomisili di Yogyakarta menghasilkan 16 episode film animasi 

yang juga ditayangkan stasiun televise. Kisah-kisahnya juga mengambil cerita rakyat, 

seperti Si Kancil, Pangeran Katak, Hang Tuah, Cindelaras, dan Lutung Kasarung. 

Memang saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang menonton dan 

menyukai film animasi buatan luar negeri. Tidak dipungkiri memang kita agak 

ketinggalan dibandingkan mereka. Meskipun teknologi komputer dan semakin 

banyaknya software animasi yang bisa dipelajari oleh siapapun. Itu seharusnya 

menjadi cambuk bagi kita untuk bangkit dan koreksi diri. Apa kita selamanya akan 

menjadi negeri konsumen. Memang ada beberapa produk lokal, tapi itu masih kurang 

sekali. Animasi sekarang menjadi salah satu media visual yang patut untuk 

diperhitungkan. Hampir semua media visual menggunakan animasi, meskipun itu 

hanya sebagai tambahan. Tapi efek yang ditimbulkan sangat luar biasa. Animasi 

mampu memberi kesan dan rasa tersendiri bagi orang yang melihatnya. Untuk itu 

disini saya membuat sebuah film animasi pendek tiga dimensi yang berjudul 

ARDAWALIKA. Yang mungkin sedikit banyak akan berpengaruh beberapa hal diatas. 

Supaya dapat sebagai penyemangat khususnya bagi saya pribadi dan semua pembuat 

film animasi di seluruh Indonesia untuk lebih berkarya. Bahwa kita bisa dan mampu 

untuk menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, tidak menutup kemungkinan merambah 

pasar luar negeri khususnya dalam film animasi. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



B. Permasalahan 

Ada berbagai macam pandangan mengenai sebuah film, khususnya film 

animasi. Film animasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dipandang 

dari segi seni, artistic, dan bagaimana film itu dikemas. Film pada intinya adalah 

sebagai media hiburan, akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah adanya unsur-unsur 

pendidikan dan nilai moral yang dapat kita petik pelajarannya. Dalam 

perkembangannya sekarang ini kita masih menjadi negeri konsumen. Konsumen dari 

berbagai film dari buatan luar negeri, khususnya film animasi. Memang sudah ada 

film animasi dari produk lokal, akan tetapi itu belum cukup untuk bersaing dengan 

produk luar. Dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterbatasan dana, 

kurangnya sarana dan prasarana. Serta masih kurang tertariknya stasiun televisi pada 

umumnya yang mau menayangkan film animasi Indonesia. Permasalahan itu adalah 

diantaranya sebagai berikut ini : 

1. Bagaimana merancang dan menerapkan karakter tokoh, khususnya tokoh 

tradisional dalam film animasi ARDAWALIKA. 

2. Bagaimana merancang film animasi yang menarik dan komunikatif.  

3. Bagaimana membuat film animasi sebagai media hiburan yang menarik 

sekaligus untuk media penyampaian pesan moral dan pendidikan terutama 

bagi semua yang menyaksikannya. 
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C. Tujuan 

Dalam membuat sebuah karya atau obyek, harus ada tujuan yang mesti harus 

dicapai.  Tujuan merupakan jalur sebagai tuntunan agar tidak lepas dari tujuan 

semula. Tujuan juga dapat disebut dengan capaian hasil akhir dari sebuah karya. 

Beberapa tujuan dari pembuatan karya ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengangkat, merancang dan mengaplikasikan tokoh karakter 

tradisional sehingga menjadi sebuah film yang dapat dinikmati oleh orang 

banyak dan bangga dengan karakter lokal atau daerah. 

2. Merancang film animasi yang menarik dan komunikatif. 

3. Membuat sebuah film yang dapat menjadi media penghibur bagi setiap 

orang yang melihatnya dan sebagai media yang dapat menyampaikan pesan 

moral, pendidikan dan seni budaya sendiri. 
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BAB II 
 

IDENTIFIKASI DATA 
 

Perkembangan animasi seiring dengan perkembangan dunia pertelevisian. 

Pada awalnya diciptakanlah animasi berbasis dua dimensi (2D Animation). Yakni 

objek yang dianimasi mempunyai ukuran panjang (x-axis) dan lebar (y-axis) saja. 

Realisasi nyata dari perkembangan animasi dua dimensi yang cukup revolusioner 

berupa dibuatnya film-film kartun, Seven Dwafs (1937) dan Fantasia (1940) dari 

Walt Disney. Pembuatan animasi film kartun itu sendiri pada awalnya dikerjakan 

dengan membuat sketsa gambar yang digerakkan satu demi satu. Untuk membuat 

satu durasi animasi membutuhkan jumlah gambar yang cukup banyak. Sejak 

diketemukannya teknik animasi sel, maka pembuatannya menjadi lebih mudah. 

Kertas gambar yang biasa dipergunakan diganti dengan kertas transparan yang 

terbuat dari bahan celluloid sheet. Teknik animasi sel inilah yang kemudian diadopsi 

dalam animasi komputer. 

Kertas gambar dalam pembuatan animasi sebelumnya kemudian deprogram 

menjadi frame di komputer. Sehingga yang semula berupa kumpulan gambar-gambar 

maka di komputer hal tersebut sudah merupakan kumpulan dari frame-frame yang 

tersusun dalam sebuah alur waktu. Adanya perubahan pergerakan suatu objek yang 

dianimasi oleh komputer dapat dibuat menjadi sebuah keyframe. Sehingga menjadi 

jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan animasi yang dilakukan manual.  
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Pendesain animasi di komputer yang lebih umum disebut dengan animator, 

hanya perlu untuk menganimasikan objek antar keyframe. Tidak perlu lagi membuat 

animasi seperti pembuatan film kartun secara konvensional. Sedangkan frame-frame 

antar keyframe tersebut akan diterjemahkan sendiri oleh komputer menjadi sebuah 

gerakan seperti yang diinginkan animator. 

Perkembangan dunia animasi sekarang ini sudah sangat pesat. Apalagi sejak 

diciptakannya animasi berbasis tiga dimensi (3D Animation) yang mempunyai 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi (Z –axis) maka objek dan pergerakannya hampir 

mendekati kenyataan aslinya. Hanya saja objek tersebut dibuat di dunia  maya (virtual 

reality). Perkembangan ini dibarengi pula dengan cukup banyaknya perangkat lunak 

yang mendukung seperti misalnya Macromedia Flash, GIF Animation, dan Corel 

Rave sebagai software-software pengusung animasi dua dimensi. Sedangkan 3D Max 

Studio, Alias Wave Front AMA, Light Wave, dan Cinema 4D, sebagai software-

software inti populer pendukung animasi 3D. Dengan perkembangan ini maka pada 

era sekarang animasi tidak hanya sebatas pada menggerakkan sebuah objek saja. 

Tetapi sudah masuk pada pemberian teksture dan pewarnaan, pemodifikasian 

structure dan karakter objek, objek morfing, pemberian cahaya dan kamera, serta 

pemberian efek-efek dan partikel pada sebuah yang sedemikian rupa. Sehingga output 

yang dihasilkan berupa sebuah animasi objek yang benar-benar mendekati aslinya 

dalam kehidupan. Peranan animasi, terutama animasi dalam dunia komputer dan 

peranan arsitek pendesain  sebuah animasi. Dimasa yang akan datang, dunia animasi 
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diprediksikan akan lebih gemerlap lagi. Dengan dirilisnya software eye matic face 

station. Dengan dukungan software animasi berbasis 3D ini maka sutradara tidak 

perlu lagi mendatangkan seorang aktris atau actor dalam pembuatan film. Cukup 

dengan mempunyai foto tampak samping dan tampak depan wajah artis tadi dapat 

dimodel  mirip denga yang aslinya. Dengan program combustion yang merupakan 

plughins softare 3D Studio Max maka pembuatan transisi yang dipergunakan dalam 

pergantian antar sekuel film di satu sisi menjadi lebih mudah dan menarik. 

 

A. Data Produk 

Ardawalika adalah sebuah film pendek animasi tiga dimensi yang 

mengangakat tentang cerita kalsik yaitu kebenaran dan kejahatan. Tokoh super hero 

atau pembela kebenaran sekarang ini masih banyak diminati oleh pecinta film, 

khususnya film animasi. Ardawalika adalah sebuah film animasi yang dibuat dari 

cerita karangan sendiri. Film ini bercerita tentang sebuah kebangkitan kembali sang 

raja iblis yang bernama Mudrakarna. Dimana masa damai tiba-tiba dikejutkan oleh 

kedatangan sang raja iblis yang mengancam keselamatan dunia. Cerita ini hanyalah 

fiktif belaka. 

Secara singkat film ini bercerita tentang seorang pemuda yang yang hidup 

disuatu tempat, berdua dengan kakeknya. Disitu dia di didik dan diajarkan ilmu 

beladiri. Suatu hari dimana ia sedang latihan dipuncak gunung yang tinggi. Tiba-tiba 

dikejutkan dengan kedatangan kakeknya yang menyuruh untuk segera pulang. Dari 
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situ cerita ini dimulai, iblis itu bangkit disebuah pulau karang di tengah lautan luas, 

dia sudah membuat kerusakan dan membunuh penduduk Untuk mencegah hal-hal 

yang tidak diinginkan, sang kakek menyuruh cucunya untuk mengatasi hal ini. 

Dengan susah payah akhirnya raja ibis itu dapat dikalahkan dan kondisi kembali 

seperti sedia kala.  

- Judul : Ardawalika 

- Tema : Keangkaramurkaan dikalahkan dengan kebenaran 

- Cerita  : Ceritanya merupakan murni karangan sendiri. 

- Kategori  : Film Animasi pendek 

- Durasi : 15 menit 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



B. Target 

 

1. Target Market 

Sebelum melakukan pembuatan sebuah film terlebih dahulu harus mengetahui 

siapakah calon konsumen yang akan dijadikan target atau sasaran konsumen dalam 

film ini, dan agar dapat menentukan sasaran dengan tepat, terlebih dahulu 

menentukan klasifikasinya dari masyarakat. Mulai dari kelas menegah kebawah atau 

menegah ke atas.  

Sasaran utama untuk karya ini adalah untuk  anak-anak sampi remaja. 

Khususnya dalam lingkup daerah Surakarta dan sekitarnya. Dimana sekarang ini 

anak-anak masih sangat senang dengan cerita super hero atau kepahlawanan.  Dimana 

dunia anak itu sangat menyenangkan untuk dijelajahi. Dunia dimana keceriaan, 

kebebasan, dan dunia bermain berkumpul. Semua itu merupakan sasaran empuk 

untuk film animasi yang memiliki tingkat imajinasi yang sangat tinggi. Tidak hanya 

itu saja, orang dewasa juga dapat menikmatinya. Karena film animasi sangat fleksibel 

bagi mereka yang menyukai film tersebut. Apalagi bagi orang yang sangat menyukai 

film yang bertemakan animasi. Sasaran market karya ini adalah semua orang dan 

yang paling utama adalah anak-anak. 
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2. Target Audience 

Sasaran audience yang akan ditujukan dalam film animasi sebagai media 

promosi  perancangan film animasi pendek Ardawalika antara lain : 

1. Segmen Primer  

Semua masyarakat pemirsa yang butuh akan hiburan serta orang-orang 

yang hobi dan suka akan film animasi. 

a. Geografis  : Jawa Tengah 

b. Demografis  :  

� Usia  : 5 – 18 tahun 

� Jenis kelamin  : Pria & wanita 

� Pendidikan  : TK – SMU 

� Kelas sosial : Bawah sampai atas 

c. Psikologis   : Orang yang sangat hobi dan menyukai  

 film animasi. 

2. Segmen Sekunder 

Masyarakat luas yang mermbutuhkan informasi dan hal baru, untuk 

semua umur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atau hanya sekedar untuk 

memperoleh sebuah hiburan. 

- PH    : Producer, Art Director 

- Studio Film   : Producer 

- Stasiun TV  : Producer, Program Manager 
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- Animation Studio : Art Director,  Character Modeling 

- Advertising Agens : Creative Director, Art Director 

-Games Industry : Producer, Character Design 

- Persewaan VCD/DVD 

- Toko pendistribusian film 
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BAB III 
 

KONSEP PERANCANGAN 
 

A. Animasi Sebagai Media Hiburan 

Media adalah suatu sarana atau alat dalam menyampaikan dan menyajikan 

sesuatu. Sekarang ini terdapat dua media dalam bidang komunikasi, pertama adalah 

media cetak dan yang kedua adalah media elektronika. Semua media memiliki 

keistimewaan yang berbeda-beda dalam penyampaiannya. Media komunikasi visual 

misalnya televisi sekarang ini menjadi salah satu media hiburan yang utama. Oleh 

sebab itu televisi menjadi sarana utama sebagai media penyampai maupun sebagai 

media promosi. 

Dalam pembuatan sebuah film yang baik diperlukan perancangan konsep 

yang matang. Konsep adalah sebuah patokan atau rambu-rambu dalam mengerjakan 

film tersebut. Baik itu film yang ceritanya memang nyata atau film yang ceritanya 

hanya rekaan belaka. Terutama pada film animasi yang kebanyakan ceritanya 

hanyalah fiktif. Konsep memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas film 

tersebut. 

Ide dari pembuatan film animasi pendek ini adalah awalnya terinspirasi dari 

fenomena lingkungan sekitar yang masih banyak yang mengidolakan film dari luar 

dan terutama karakter yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk 

senang dan bangga melihat serta mengidolakan tokoh karakter dari daerah dan negeri 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sendiri. Seperti tokoh pahlawan, pewayangan (untuk daearh jawa) dan lain 

sebagainya.   

Karena dalam usia anak-anak sangat mudah untuk mendapatkan pengaruh dari 

dunia luar baik itu yang bermanfaat atau yang merugikan. Melalui media komunikasi 

visual film animasi, yang sangat diminati oleh anak-anak kecil dan remaja semoga 

lebih mudah disampaikan dan dimengerti. Dengan media ini dirasa tepat untuk 

menyampaikan berbagai macam bentuk pesan. Selain mendapatkan hiburan juga 

dapat memetik pelajaran yang terkandung didalamnya.  

Visualisasi : 

 a. Teknik  : Animasi tiga dimensi 

 b. Gaya     : Imajinatif tradisional 

c. Karakter  : Menyesuaikan dengan masa kerajaan dahulu dimana saat itu 

masih banyak orang sakti dan pertapa yang tinggal ditempat 

terpencil jauh dari keramaian. 

d. Setting : Settingan yang digunakan adalah masa kerajaan antara tahun 

 1222 – 1309, pada masa kerajaan – kerajaan jaman dahulu. 

Dimana masa itu   masih banyak pertapa-pertapa yang berada 

di tempat yang terpencil seperti hutan dan pegunungan. 

 f. Property : Semua yang bersifat tradisional. 

 Pembuatan film animasi ini adalah sebagaimana telah disebutkan diatas. Film 

ini dibuat dengan menggunakan karakter tokoh dari budaya sendiri. Membuat 

karakter daerah dapat dikenal dan lebih disukai dari pada karakter tokoh dari budaya 
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asing. Menanamkan sikap rasa cinta terhadap produk budaya daerah sendiri dan 

mengajak untuk melestarikannya. Karena sekarang ini negara kita banyak mengalami 

krisis multidimensi salah satu diantaranya adalah krisis kebudayaan.  

 

B. Tahapan Pembuatan Animasi  

Dalam setiap pembuatan atau perancangan sebuah animasi harus melalui 

beberapa macam tahapan dalam proses produksinya, tahapan tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut : 

• Tahap Pra Produksi : 

Tahapan dimana sebelum melakukan proses produksi. Persiapan –persiapan 

yang harus dilakukan sebagai langkah awal dalam proses produksi pembuatan 

sebuah film. Dalam tahap ini, membuat previsualisasi dari naskah berupa 

sketsa-sketsa tentang tokoh, properti, bahkan sampai suasana, karena hasil 

akhirnya nanti adalah produk audio visual. Acuan previsualisasi tadi kemudian 

disketsa ke dalam sebuah serial gambar yang berurutan, untuk melihat 

komposisi visualnya dalam sebuah storyboard. Dalam tahap ini dibuat juga 

persiapan untuk audio, yaitu pengisi suara dan juga komposisi musik. 

a. Menentukan Karakter Tokoh 

1. Sket kasar tampak depan, samping, dan belakang. 

2. Bentuk wajah 
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Untuk tokoh protagonis,bentuk wajahnya realis seperti manusia biasa. 

Untuk tokoh antagonis, wajahnya seperti manusia yang menyeramkan. 

3. Anatomi tubuh 

Anatomi tubuhnya layaknya seperti manusia pada umumnya. 

Sedangkan bagi tokoh antagonis seperti Buto (raksasa) 

4. Kepribadian karakter 

- Protagonis : tegas, kuat, berjiwa kesatria, dan pembela kebenaran. 

- Antagonis  : jahat, bengis, perusak. 

- Tritagonis  : berwibawa, lemah lembut, penyayang. 

5. Property 

Property yang digunakan dalam perancangan film animasi ini adalah 

peralatan dari masa lampau, seperti pedang dan lain sebagainya. 

b. Artwork 

Menuangkan imajinasi tokoh ke dalam kertas (sketsa) dalam gambar 

tampak. Gambar tampak berfungsi memudahkan seorang modeler 

membentuk tokoh dalam software 3 Dimensi. 

c. Penokohan karakter 

� Protagonis 

Protagonis adalah seorang tokoh yang berwatakan dan berperilaku 

baik. 
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Pemuda, tinggi, kuat, pandai beladiri, dan bernama “Barda”.   

� Antagonis                   

Antagonis adalah tokoh yang sifatnya berlawanan dengan tokoh 

protagonist. 

 

Seorang raja iblis yang kejam, bermuka seram, tubuh yang besar yang 

bernama “Mudrakarna” dalam istilah Jawa disebut “Buto”. 
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� Tritagonis 

 

Seorang pertapa yang bernama “Begawan Wisadewa”,eyang dari 

Barda. 

d. Riset 

- Konsep judul : 

Judul film “ARDAWALIKA”, berasal dari bahasa jawa kuno yang 

berarti Naga. Ardawalika dalam film ini mewakilkan sebuah senjata 

yang berupa sebuah panah yang berwujud naga.  

- Konsep karakter : 

Konsep dari karakter ini diambil dari visualisasi Wayang Kulit. Yang 

dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk tiga dimensi. Karena 

karakter Wayang Kulit sangat kuat dan kental akan nilai tradisional 

dan dapat mewakili sebuah karakter khususnya dari daerah Jawa 

Tengah dan sekitarnya. 
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e. Setting 

Settingan yang digunakan dalam perancangan film animasi pendek ini 

adalah disebuah daerah yang ada hutan, pegunungan, dan danau. Settingan 

ini bergaya masa kerajaan lampau sekitar abad 12, yaitu jaman kerajaan 

Singasari. 

e. Storyboard 

 1. 2. 

 Video : zoom pegunungan             Video : barda latihan di puncak 
 Audio : backsound musik             Audio : backsound musik  
 Durasi : 00:00:00 - 00:02:00            Durasi : 00:02:00 - 00:03:00  

 3. 4. 

 Video  : barda dipanggil eyang           Video : barda terbang  
 Audio  : suara percakapan                       Audio : backsound musik 
 Durasi : 00:03:00 - 00:05:00                     Durasi : 00:05:00 - 00:05:40 

 5. 6. 

Video : didepan tempat eyang  Video  : bertemu dengan eyang 
 Audio : backsound musik               Audio  : suara percakapan  
 Durasi : 00:05:40 – 00:06:15  Durasi : 00:06:15 – 00:09:13  
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7. 8. 

Video  : terbang menuju goa           Video  : tiba didepan goa 
 Audio  : backsound musik            Audio  : suara alam  
 Durasi : 00:09:13 – 00:09:40           Durasi : 00:09:40 – 00:11:05 

 9. 10. 

 Video : bertemu dengan dewa          Video : ardawalika muncul 
 Audio : suara percakapan           Audio : suara percakapan 
 Durasi : 00:11:05 – 00:11:30           Durasi : 00:11:30 – 00:12:00 

 11. 12. 

 Video : ke tempat raksasa          Video : ditengah lautan 
 Audio : backsound musik          Audio : backsound musik 
 Durasi: 00:12:00 – 00:12:15         Durasi : 00:12:15 – 00:12:30 

 13. 14. 

 Video : tempat raksasa          Video : transisi pindah tempat 
 Audio : backsound musik                     Audio : backsound musik 
 Durasi : 00:12:30 – 00:13:00        Durasi : 00:13:00 – 00:13:10  

 15. 16. 

 Video : saling bertarung          Video : keadaan kembali normal 
 Audio : backsound musik          Audio : backsound musik 
 Durasi : 00:13:14 – 00:14:02         Durasi : 00:14:02 – 00:15:00 
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f. Scene 

Scene 1 : Di sebuah pegunungan

- Zoom in sebuah gunung. 

- Panning sebuah pemangdangan alam . 

- Zoom in karakter utama diatas batu besar diatas gunung. 

- Zoom in dan zoom out karakter protagonist sedang latihan di puncak 

gunung. 

- Eyang datang memanggil 

Eyang : ‘cepatlah pulang cucuku, ada masalah penting…eyang 

membutuhkan bantuanmu’. 

- Barda pulang dengan terbang secepat kilat 

- Barda datang dan disambut eyangnya 

Scene 2 : Di tempat eyang

- Mereka saling bertanya dan menjawab 

Eyang : ‘Selamat datang cucuku, duduklah dulu’ 

Barda : ‘Ada apa eyang, kelihatannya penting sekali…??’ 

 Eyang : ‘begini cucuku…. 

 Kemarin ada seorang penduduk yang meminta bantuan pada 

eyang, desa yang mereka tempati diobrak-abrikoleh seorang 

raksasa yang bernama Mudrakarna.eyang minta bantuanmu 

untuk menyelesaikannya sebelum membuat masalah lebih 

besarlagi’. 
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Barda : ‘semua wejangan akan hamba tanam dalam sanubari. Amit 

undur, mohon doa dan restunya eyang’. 

- Barda segera pergi 

Scene 3 : Di dalam goa

- Zoom in lorong goa 

- Barda bertapa dalam goa 

- Barda mendapatka Ardawalika 

Scene 4 : Di sebuah daerah

- Barda mengecek daerah yang diceritakan Eyangnya kemarin. 

- Barda terkejut karena tidak ada lagi yang tersisa, semuanya rata 

dengan tanah. 

- Dengan cepat Barda segera berangkat ke tempat raksasa itu tinggal. 

Scene 5 : Di tempat raksasa

- Barda berjalan masuk ketempat raksasa itu 

- Tak lama kemudian terlibat suatu percakapan 

Raksasa : ‘siapa kau ini anak manusia??berani benar kau 

menginjakkan kakimu ditempatku ini’. 

Barda     : ‘aku Barda…cucu dari Begawan wisadewa. Aku inta 

pertanggungjawaban atas perbuatanmu kemarin pada 

penduduk desa’.  

Raksasa : ‘ha…ha…,kau hanya akan mengantarkan nyawamu 

sendiri’. 
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Barda   : ‘sombong kau mudrakarna…,mari kita buktikan’. 

- Pertempuran sengitpun berlangsung 

- Walaupun dengan susah payah akhirnya raksasa itu dapat dikalahkan 

oleh senjata ardawalika. 

Scene 6 : Setelah pertempuran

- Barda bermain dengan seekor kupu-kupu. 

- Keadaan kembali seperti semula. 

 

• Tahap Produksi 

Dibuat studi model dan model virtual dalam computer untuk karakter, property 

dan latar belakang yang sudah terdesain. Model virtual tersebut telah diberi 

tekstur dan warna yang diinginkan. Dilakukan juga perekaman dialog pengisi 

suara dan efek suara serta musik. Di tahap ini, membuat sets untuk nantinya 

diambil gambarnya dalam studio shoot. Acuan storyboard diubah menjadi leica 

reel/ animatrix yaitu semacam slide show dari storyboard yang sudah diisi 

dengan dialogyang belum diedit. Animatrix merupakan acuan yang selalu 

dipakai dari animasi dan pbuatan special efek. Animator menjalankan pekerjaan 

disini, mulai dari Animator Karakter, Animator Latar Belakang, sampai dengan 

Animator Spesial Efek. Masing-masing menghasilkan layer-layer yang berbeda. 

Shoot pengambilan gambar outdoor maupun indoor adalah bagian dari proses 

ini. Diantara tahapan itu antara lain sebagai berikut : 
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a. Modeling 

Mewujudkan gambar dua dimensi (sketsa) kedalam bentuk tiga dimensi, 

melalui software 3 Dimensi. Sesuai dengan gambar tampak yang telah 

dibuat sebelumnya. 

b. Texturing 

Setelah proses modeling selesai, karakter tersebut diberi texture, 

pewarnaan dan lainnya.  

c. Skinning 

Tahap dimana karakter yang sudah jadi dan diberi texture. Karakter diberi 

bones untuk membuat animasi akan lebih mudah dan cepat. 

d. Menganimasikan Karakter 

Karakter yang sudah diberikan bones, maka siap untuk dianimasikan. 

Sesuai dengan gerak yang diinginkan dan dibutuhkan dalam setiap 

framenya. 

e. Latar Belakang 

Latar Belakang sangat penting dalam pembuatan film animasi. Karena 

dapat menentukan situasi dan kondisi suatu peristiwa dan tempat yang 

digunakan. 
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• Tahap Pasca Produksi 

Semua layer imaji dan layer suara yang sudah ada, digabung dalam tahap ini 

sehingga menghasilkan beberapa potong scene yang nantinya juga masih  di-

editing untuk digabung dengan title dan credits. Semua diedit ulang kembali 

untuk menghasilkan hasilyang baik. 

a. Rendering 

Ketika semua animasi dan latar belakang sudah selesai dan siap semuanya. 

Proses selanjutnya adalah merender hasil animasi untuk diubah kedalam 

format yang dapat diputar dalam software player. 

b. Pemberian efek 

Dimana pemberian efek dalam animasi dirasa kurang, dalam tahap ini 

masih bias di tambahkan efek-efek yang lain dari software lain untuk 

menghasilkan gambar yang baik.  

c. Compositing 

Tahap ini adalah tahap akhir dari sekian proses yang harus dijalani dalam 

proses pembuatan film animasi. Disini semua bahan baik hasil animasi, 

pengisian suara dan lainnya digabung menjadi satu kesatuan. Sehingga 

mendapatkan hasil yang baik serta selaras dengan suara dan pergerakan 

serta efek yang dihasilkan. 
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C. Strategi Kreatif 

Strtegi kreatif merupakan bagaimana kita dapat menyampaikan pesan maupun 

tujuan dan misi suatu produk agar dapat diterima oleh sasaran dengan benar dan 

terarah, sehingga dapat diterima oleh masyarakat khususnya yang menjadi sasaran 

utamanya.  

Strategi ini meliputi : 

1. Strategi Konsep : 

Secara umum konsep dari film pendek animasi ini adalah 

a. Ingin memberikan pesan moral pada target utama yaitu anak-anak dan remaja 

untuk mencintai kebudayaan sendiri dibandingkan dengan budaya asing. 

b. Ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan dunia hiburan khususnya film 

animasi di dalam negeri dengan mengangkat karakter lokal. 

2. Strategi Visualisasi : 

a. Menggunakan karakter tokoh tradisional yang menarik. 

b. Menggunakan settingan tempat yang imajinatif. 

c. Menggunakan property yang menarik dan fariatif. 

Strategi visual lainnya sebagai media pendukung diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

- Pemilihan Font 

Font yang digunakan dalam media visual pendukung baik media pokok atau 

media promosi antara lain : 
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Untuk pemilihan font utama menggunakan font ‘Victorian Let’  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 Dalam media visual menggunakan font pendukung ‘Arial, Arial Black, Comic 

Sans MS 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

- Pemilihan Warna 

 

C:05  M:49  Y:60  K:100 

 

C:34  M:28  Y:31  K:29        

 

C:75  M:68  Y:72  K:67 
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D. Perancangan Media Promosi 

Media promosi adalah salah satu sarana yang sangat penting dan diperlukan 

untuk mengenalkan suatu produk atau jasa baru kepada masyarakat luas. Media 

promo memepunyai sifat untuk memancing orang ingin tahu tentang sesuatu, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

� Standing Banner 

� Media Placement 

Di depan pintu bioskop, rental VCD, mal-mal 

� Alasan 

Karena media ini bentuknya sangat menarik dan menonjol, sehingga dapat 

menarik perhatian orang yang melintas dan melihat didepannya. 

� Bentuk desain 

Simpel, dari konsep warnanya adalah hitam dan coklat keemasan dengan 

menampilkan gambar karakter tokoh utama dalam film ini serta sedikit 

penggalan adegan, sebagai penarik minat sekaligus memperkenalkan karakter 

tradisional. Dengan headline “Film Animasi Ardawalika” dan sub headline 

“dapatkan segera DVD dan CD-nya” 

� Poster 

� Penempatan Media 

In door : ruang tunggu bioskop, movie stasiun, kamar 

Out door : papan pengumuman 

� Alasan 
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Poster sangat bagus dalam pemasaran dari produk film ini, di dalamnya dapat 

memuat informasi dari produk film ini sehingga dapat dengan mudah 

dipahami. Serta poster dapat ditempel sebagai koleksi atau sebagai pajangan. 

� Bentuk desain 

- Dengan berpegang pada konsep warna tradisional hitam, putih dan keemasan 

disertakan siluet atau gambar tokoh yang ada dalam film ini dengan beberapa 

informasi pendukung lainnya. 

- Dengan memuat semua karakter tokoh yang adadengan bebrapa background 

peristiwa. Dengan headline “Saatnya Jagoan Lokal”. 

� Kaus 

� Penempatan Media 

Swalayan, toko-toko pakaian, pasar 

� Alasan 

Sasaran utamanya adalah anak-anak, jadi sangat beralasan jika kaus dijadikan 

media promosi. Mereka dapat merasa bangga dengan mengenakan kaus yang 

bergambar idolanya. Itu merupakan media efektif untuk ditujukan kepada 

anak-anak. 

� Bentuk desain 

Dengan warna gelap, dibagian depan bergambarkan tokoh utama dan dengan 

headline “Ardawalika”. 
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� Spanduk 

� Penempatan Media 

Dipinggir dan diatas jalan umum. 

� Alasan 

Dengan media ini semua orang dapat melihatnya tanpa terbatas ruang, karena 

terletak diluar ruangan. 

� Bentuk desain 

Dengan memuat gambar adegan yang ada didalamnya dengan background 

gelap serta bertuliskan jdul film dengan warna emas. Dengan headline “Film 

Animasi Ardawalika”. 

� Pin 

� Penempatan Media 

Toko-toko aesoris  

� Alasan  

Media ini sekarang sangat digemari dari anak kecil ampai remaja. Media ini 

sangat penting perannanya dalam pemasaran dan kampanye produk dalam 

negeri. 

� Bentuk desain 

Bentuk dasar yaitu lingkaran dengan bergambarkan karakter tokoh dengan 

tulisan judul dari cerita film ini. 
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� Pembatas Buku 

� Penempatan Media 

Toko buku, toko asesoris 

� Alasan  

Karena media ini relatif murah dan sangat efektif dalam penyampaiannya. 

� Bentuk desain 

Seperti pembatas buku bergambarkan tokoh utama dan dengan headline Film 

Animasi Ardawalika. Warna putih melambangakan sebuah kebersihan hati 

untuk membantu sesama. 

� Stiker 

� Penempatan Media 

Toko-toko asesoris 

� Alasan  

Karena media ini banyak diminati orang dan dapat ditempatkan dimana saja. 

� Bentuk desain 

Bentuk dasar persegi panjang dengan background putih yang bergambar 

karakter tokoh dengan bertuliskan Film Animasi Ardawalika. 
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