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BAB III  

METODOLGI 

1.1. Gambaran Umum  

Pada film animasi 2D “Sebelum Kota” menggunakan genre yang bertemakan slice of life. 

Tema slice of life digunakan penulis dikarenakan film animasi 2D “Sebelum Kota” 

berceritakan tentang daerah yang terkena penggusuran. Pada dunia nyata hal tersebut sudah 

biasa didengar oleh banyak orang dan membuktikan bahwa hal-hal semacam itu  benar-benar 

terjadi didunia nyata. Oleh karena itu genre slice of life digunakan karena berkaitan dengan 

cerita yang diangkat oleh penulis. 

 Environment adalah salah satu bagian penting didalam pembuatan film animasi. 

Dalam film animasi 2D “Sebelum Kota” penulis  berkerja sebagai perancang environment. 

Dalam merancang sebuah  environment, penulis tentu saja mencari tahu terlebih dahulu hal-

hal yang berkaitan dengan cerita yang kemudian diaplikasikan. Dalam perancangan film 

animasi 2D “Sebelum Kota” penulis mencari tempat-tempat yang sedang terjadi proyek 

pembangunan untuk dijadikan referensi. Dalam perancangannya penulis juga melakukan riset 

dan analisis. Riset dan analisis digunakan penulis untuk membuktikan fakta yang terjadi. Hal- 

hal tersebut biasa disebut dengan metode kualitatif, metode seperti ini dapat membantu 

penulis dalam membuktikan keaslian sebuah karya film animasi 2D “Sebelum Kota” dengan 

menjelaskan riset serta analisis dengan jelas dan terstruktur.   

1.1.1. Sinopsis 

Suatu hari, ada seorang anak kecil bernama Rojak yang tinggal disuatu daerah perkampungan 

yang dekat dengan kota yang sedang dalam tahap pembangunan. Lambat-laun perkampungan 

nya mulai tergusur akibat pembangunan yang dilakukan oleh seorang kontraktor 

pembangunan, dan tempat anak ini biasa bermain bola dengan teman – temannya mulai 
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tergusur. Sampai tahap dimana banyak kawasan nya sudah banyak tergusur dan beberapa 

teman seperkampungan nya yang sudah mulai pindah tempat tinggal. Ketika itu Proses 

pembangunan proyek sedang berjalan, Rojak merasa tidak terima dengan keadaan yang 

terjadi dan sedih karena kawasan dimana dia bermain sudah tergusur dan tetangga nya sudah 

mulai pergi satu persatu. Ia marah dan berlari pergi kearah sang kontraktor dan dia diusir. 

Tidak terima dengan hal ini, Rojak tiba-tiba mempunyai kekuatan super, dan ia gunakan 

kekuatannya untuk mengangkat kawasan perkampungan nya yang belum tergusur ke langit. 

Setelah menyelamatkan daerah perkampungannya ke langit, Rojak kehilangan kesadaran 

karena telah menggunakan seluruh kekuatannya dan kemudian ia terjatuh ke bawah. Setelah 

tak sadarkan diri Rojak kemudian terbangun dengan suara teguran ayah nya, ternyata 

kejadian heboh itu hanyalah sebuah mimpi. Dan keluarga Rojak sudah mulai siap – siap 

untuk pindah rumah, kemudian bapak dari Rojak menggendong Rojak menuju kendaraan 

dimana semua perabot rumah nya sudah siap diangkut dengan pemandangan dimana 

perkampungannya sudah menjalani pembangunan kota. 

1.1.2. Posisi Penulis 

Dalam film animasi 2D yang berjudul “Sebelum Kota” ini, penulis berperan sebagai 

environment artist, dimana yang dijadikan fokus utama adalah proses percepatan suatu 

proyek dengan menaruh elemen-elemen yang berada didalam scene kedalam suatu adegan 

timelapse. 
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1.2. Tahapan Kerja 

 

Tabel 3. 1 Skema Tahapan Kerja 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Dalam perancangan environment film animasi 2D “Sebelum Kota” penulis memiliki tahapan-

tahapan dalam setiap pengerjaannya. Pembeuatan environment dalam animasi 2D “Sebelum 

Kota” dirancang sesuai dengan storyboard yang telah dibuat. Dalam perancangannya, scene 

suatu percepatan pembangunan dengan menggunakan teknik timelapse, proses pembangunan 

gedung dan gedung tahun 2000an sebagai acuan, akan diaplikasikan kedalam film animasi 

2D “Sebelum Kota”. Semua hal tersebut dilakukan untuk memberi informasi tentang 

terjadinya urbanisasi dalam film tersebut secara singkat. 

 Hal pertama yang akan dilakukan oleh penulis adalah menentukan tema, genre dan 

cerita seperti apa yang akan diangkat. Berikutnya menentukan gedung yang akan digunakan 
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dalam scene timelapse film animasi 2D “Sebelum Kota”. Dalam menentukan gedung apa 

yang akan digunakan penulis kembali kepada tahun berapa film tersebut diseting. Penulis 

menngunakan setting tahun 2000an kedalam environment film animasi 2D “Sebelum Kota”. 

Penulis menggunakan gedung mall Metropolis Town Square dan apartemen Modernland 

sebagai referensi dan teori dari Kurniawan k, L.  Karena hal tersebut berhubungan tentang 

gedung tahun 2000an sesuai dengan setting yang ada dalam film tersebut. 

 Skema berikutnya yang akan dilakukan penulis adalah mencari referensi tentang 

proses pembangunan konstruksi. Dalam hal ini penulis menggunakan proses pembanguanan 

seperti pekerjaan tanah dan pekerjaan pembetonan dalam perancangan scene timelapse film 

animasi 2D “Sebelum Kota. Penulis menggunakan riset foto yang telah dilakukan penulis 

serta beberapa gambar yang diambil dari situs tentang pembelajaran suatu proses 

pembanguanan konstruksi dan beberapa teori dari Lilies Widojoko. 

 Yang terakhir adalah penulis menentukan konsep timelapse seperti apa yang akan 

dilakukan tentang percepatan pembangunan agar suatu tragedi urban dapat dilihat dengan 

singkat. Untuk merealisasikan kejadian tersebut. Penulis menggunakan teknik timelapse 

untuk dapat diaplikasikan kedalam suatu scene percepatan pembangunan yang ada pada film 

animasi 2D “Sebelum Kota”. Penulis menggunakan teknik timelapse yang digunakan dalam 

iklan Sinarmasland dan video timelapse spectaculer new stadium footage dari Stadion 

Olimpiade London yang dimiliki klub asal Inggris Westham united dan teori dari Chylinski 

sebagai acuan karena ada beberapa hal yang ingin diambil penulis dalam film dan teori 

tersebut. 

1.3. Acuan  

Pada penulisan skripsi penciptaan ini, penulis menggunakan gedung tahun 2000an, proses 

pembangunan gedung bertingkat dan film atau iklan yang menggunakan timelapse dalam 

karya penciptaannya untuk dijadikan suatu acuan.  
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3.3.1 Gedung Tahun 2000an 

Seperti yang dikatakan kurniawan (2017), pada tahun 2000an awal atau yang dikenal sebagai 

pasca reformasi terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung bertingkat pada era 

tersebut biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan perusahaan swasta 

biasanya membangun hotel, apartemen dan mall. Pada hal tersebut penulis menjadikan 

gedung-gedung bertingkat semacam itu karena dalam film animasi 2D “Sebelum Kota” 

menggunakan latar belakang tahun 2000an atau bisa disebut pasca reformasi. Semua hal 

tersebut dilakukan penulis bertujuan untuk membuat environment yang ditampilkan sesuai 

dengan apa yang diceritakan. 

A. Gedung Apartemen Modernland 

 

Gambar 3. 1 Referensi Gedung Apartemen Tahun 2000an Awal 
(Sumber: https://www.rukamen.com/apartemen/modern-golf-apartment) 

 Gambar diatas merupakan sebuah apartemen Modernland yang berada di kota 

Tangerang. Apartemen Modernland mulai diresmikan pada tahun 2008 dan didirikan oleh 
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PT. Modernland Realty Tbk (MDLN). PT. Modernland Realty Tbk  bergerak dibidang real 

estate sejak tahun 1983. 

 

Gambar 3. 2 Referensi View Eagle Shot Gedung Apartemen Tahun 2000an Awal 
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=bOUYH6cigxo) 

 

 Gedung dari apartemen Modernland memiliki ciri-ciri seperti yang diperlihatkan pada 

gambar di atas. Gedung dari apartemen Modernland memiliki ketinggian sepuluh lantai dan 

gedung berwarna berbeda dari masing-masing gedung  yang digunakan sebagai penanda 

antara gedung satu dengan yang lainnya. Apartemen Modernland memiliki beberapa gedung 

yang disetiap gedungnya ditandai oleh sebuah warna yang berada di tengah-tengah gedung. 

Seperti yang dikatakan oleh Sharon (2014), gedung dengan bentuk pipih  dan memiliki 

ketinggian yang sama pada masing-masing gedung dikategorikan sebagai apartemen dengan 

bentuk slab. Apartemen Modernland memiliki segi bentuk persegi yang pipih jika dilihat. 

Dari setiap gedung, apartemen Modernland memiliki ciri bentuk dan tinggi yang sama.  
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B. Mall Metropolis Town Square 

 

Gambar 3.3 Referensi Gedung Pusat Perbelanjaan Tahun 2000an Awal 
(Sumber: https://tanah.com/properties/disewakan-apartemen-transit-atau-harian-di-metropolis-town-square-

tangerang/) 

 

 Pada tahun 2000an atau yang biasa dikenal sebagai pasca reformasi mulai berdiri 

pusat-pusat perbelanjaan berkategori besar atau yang biasa dikenal sebagi mall. Di kota 

Tangerang, Metropolis Town Square merupakan awal mula atau pemicu berdirinya pusat 

perbelanjaan besar yang sudah semakin banyak jumlahnya saat ini. Metropolis Town Square 

mulai berdiri sejak tahun 2003 yang dikelola oleh PT. Lippo Karawaci.  

 Seperti yang dikatakan Syoufa dan Hapsari (2014), gedung mall memiliki ciri khas 

yang  dimana berisi toko-toko yang berada sejajar. Pada lantai dasar mall Metropolis Town 

Square diisi oleh toko-toko yang sejajar pula. Warna dari gedung mall Metropolis Town 

Square didominasi oleh warna coklat, putih dan krem. Sedangkan untuk bagian luar atau 

lahan parkir di gedung mall Metropolis Town Square cukup luas dengan mengitari hampir 

setiap sisi pada bagian mall. 
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1.3.1. Proses Pembangunan 

Seperti yang dikatakan Widojoko (2016), dalam suatu proses pembangunan gedung ada 

beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu,  jenis pekerjaan persiapan, jenis pekerjaan 

tanah, jenis pekerjaan pembetonan, jenis pekerjaan pasang batu atau dinding, jenis pekerjaan 

plafon, jenis pekerjaan listrik, jenis pekerjaan air dan jenis pekerjaan finishing atau 

pembersihan  termasuk pengecatan . dalam pembahasannya penulis hanya mengambil 

beberapa Jenis pekerjaan didalam proses pembangunan gedung dikarenakan dalam scene 

timelapse film animasi 2D “Sebelum Kota”yang akan ditampilkan hanya memperlihatkan 

jenis pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan yang akan diambil penulis adalah jenis pekerjaan 

tanah dan pembetonan saja.  

A. Pekerjaan Tanah 

Yang pertama-tama dijadikan acuan oleh penulis ialah jenis pekerjaan tanah. Jenis pekerjaan 

tanah biasanya mencakup persiapan galian serta pemerataan tanah, semua pekerjaan tersebut 

bertujuan untuk mempersiapkan lahan atau dataran yang akan dibuat pembangunan menjadi 

layak untuk segera dibangun suatu konstruksi. 
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Gambar 3.4 Referensi Proses Galian Tanah 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 gambar diatas merupakan referensi foto dari proses penggalian tanah. Proses 

penggalian tanah biasanya dilakukan diawal perancangan suatu konstruksi pembangunan. 

Seperti yang dikatakan oleh Sartiyono, Dkk 2016, Proses penggalian tanah biasanya 

bertujuan untuk membuat saluran perairan atau selokan, pondasi, penaruhan pipa, membuat 

gorong-gorong atau yang berkaitan dengan jenis pembuangan. Proses penggalian biasa 

dilakukan dengan mobil proyek excavator, karena mobil tersebut memiliki ujung seperti 

skrup yang bertujuan untuk meraup tanah. Proses penggalian mempunyai jenis-jenis dalam 

pekerjaannya yaitu: galian biasa (mencakup seluruh galian, termasuk struktur, sumber bahan, 

aspal), galian batu ( yang berhubungan dengan penghancuran batu-batu besar yang berada 

dalam tanah), galian struktur ( meliputi penimbunan, pembuangan, pemompaan pada bagian 

dalam struktur tanah). Dalam semua penjelasan tersebut penggalian merupakan pekerjaan 

untuk membuat struktur pembuangan dan perairan dalam suatu perancangan pembangunan 

gedung.  

 

 

Gambar 3.5. Referensi Proses Pemerataan Tanah 
 (Sumber: Data Pribadi Penulis) 
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 Gambar diatas menunjukan tentang proses pemerataan tanah, proses pemerataan tanah 

dilakukan untuk membuat tanah yang pada awalnya memiliki gelombang dan diubah menjadi 

tanah atau lahan yang rata serta siap untuk dilakukan proses perancangan konstruksi. Seperti 

yang dikatakan Maulana (2014) Pemadatan tanah bertujuan untuk meningkatkan  berat suatu 

volume  tanah. Ketika tanah sudah mengalami proses pemadatan secara otomatis akan 

menjadi lebih kuat untuk mendukung proses pembuatan pondasi. Proses pemerataan tanah 

biasanya dilakukan pada wilayah seperti persawahan, perkebunan atau jenis-jenis wilayah 

lainnya yang memiliki tingkat gelombang yang cukup tinggi.  

  

 

B. Pekerjaan Pembetonan Dan Dinding 

Selanjutnya yaitu ada jenis pekerjaan pembetonan, jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan 

yang dimana dimulainya suatu konstruksi pembangunan. Jenis pekerjaan pembetonan  

mencakup beberapa elemen yaitu, batu, besi, pasir, semen dan banyak lagi. Seperti yang telah 

dikatakan oleh Asjs (2017),  pada dasarnya beton merupakan campuran dari bahan-bahan 

seperti semen, pasir air dan lain sebagainya. Dalam jenis pekerjaan pembetonan penulis 

menjadikan jenis pekerjaan ini sebagai acuan karena dalam scene timelapse film animasi 2D 

“Sebelum Kota” memperlihatkan bagaimana percepatan proses konstruksi suatu gedung 

secara cepat. 

 

Perancangan 2D Environment..., Mohammad Fadlan, FSD UMN, 2019



 

Gambar 3.6. Referensi Proses Kerangka Konstruksi Gedung 
(Sumber https://www.beritasatu.com/investor/509391-progress-pembangunan-meikarta-melampaui-target-

awal.html) 

 Pada gamabar diatas merupakan proses pembuatan struktur,  rangka atau kolom 

konstruksi yang digunakan untuk perancangan suatu  gedung. Struktur pada bangunan dibagi 

menjadi dua bagian yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur bawah merupakan 

struktur yang berkaitan dengan pondasi dari sebuah gedung sedangkan struktur atas 

merupakan struktur yang berkaitan dengan hal-hal yang berada diatas tanah seperti tangga, 

kolom, balok dan plat. Asjs (2017) menjelaskan,  kolom berfungsi sebagai proses awal 

pondasi seluruh bangunan , kolom itu dapat dilihat seperti sebuah kerangka, kerangka 

tersebut termasuk proses awal terjadi  suatu konstruksi sebelum pemasangan beton dimulai. 

Struktur suatu bangunan harus direncanakan sebaik mungkin dikarenakan menghindari suatu 

masalah  keruntuhan.  Seperti pendapat Asjs (2017), besi merupakan salah satu elemen dari 

pembuatan struktur kolom yang memiliki sifat tahan tarikan sedangkan beton merupakan 

suatu obyek yang memiliki kekuatan terhadap suatu tekanan. Gabungan antara kedua jenis itu 

menghasilkan suatu konstruksi menjadi tahan terhadap tekanan dan tarikan seperti angin dan 

gempa.  
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 Pekerjaan dinding merupakan salah satu pekerjaan konstruksi banguanan. Pekerjaan 

dinding bertujuan untuk menutup dan memberi batas pada setiap sisi gedung agar tercipta 

keamanan ketika seseorang berada didalam gedung tersebut. adapaun fungsi lain dari 

pekerjaan dinding yaitu sebagai penopang, biasanya hal tersebut berguna untuk perancangan 

gedung yang memiliki banyak lantai. Seperti yang dipaparkan oleh Suryani (2010), pekerjaan 

dinding memiliki fungsi sebagai pembatas. Beda halnya dengan gedung bertingkat pekerjaan 

dinding biasa memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penopang. 

 

Gambar 3.7. Referensi Proses Pemasangan Dinding 
(Sumber https://docplayer.info/60334457-Metode-konstruksi-1-pekerjaan-struktur-atas-2-pekerjaan-kolom-3-

pekerjaan-balok-4-pekerjaan-dinding-5-pekerjaan-tangga.html) 

 

 Pada gambar diatas terlihat suatu proses pekerjaan pemasangan dinding, pekerjaan 

tersebut dibantu dengan menggunakan salah satu alat proyek pembangunan dalam 

mengangkat beton atau beban berat lainya keatas gedung. Dalam perancangannya, gedung 

tersebut menggunakan jenis batu beton precast atau beton pracetak, bahan jenis ini biasa 

digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan pembangunan gedung karena beton precast 
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hanya perlu memasang pada setiap lantainya tanpa harus sesulit proses pemasangan batu bata 

merah yang membutuhkan waktu yang lama. Seperti pernyataan dari Sahid, Setiyaningsih 

dan Syafi”i (2013), material yang biasa digunakan dalam proses pemasangan dinding antara 

lain, bata merah, batako,beton, gypsum, bambu, papan dan lain sebagainya. 

 

1.4. Referensi Timelapse 

Seperti yang dikatakan Chylinski (2013),  timelapse merupakan suatu kumpulan gambar yang 

diambil melalui proses yang cukup lama dan dapat ditayangkan dengan waktu beberapa detik 

dengan menggunakan proses editing. Dalam film animasi 2D “Sebelum Kota” proses 

timelapse digunakan untuk memperlihatkan percepatan proses pembangunan. Dalam 

perancangan timelapse film animasi 2D “Sebelum Kota” penulis menggunakan video iklan 

dari perusahaan properti Sinarmas land dan Video timelapse Spectaculer New Stadium 

Footage. Dengan menggunakan acuan tersebut penulis dapat mengambil ciri-ciri dari 

timelapse dari masing-masing referensi yang akan digunakan dalam film animasi 2D 

“Sebelum Kota”. 

1.4.1. Sinarmas Land  

 Ada beberapa shoot yang menggunakan teknik timelapse dalam pembuatan video 

iklan Sinarmas. Video timelapse yang digunkan oleh sinarmas lebih kepada proses 

percepatan pembangunan konstruksi saja. Dalam hal ini penulis mengambil sebuah proses 

timelapse pada iklan Sinarmas yang akan digunkan pada film animasi 2D “Sebelum Kota” 

yang lebih berfokus kepada proses percepatan pembangunannya saja. 
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Gambar 3. 8. Proses Percepatan Teknik Timelapse Pada Iklan Sinarmas Land 
(Sumber: Iklan Sinarmas Land) 

 Pada gambar diatas menjelaskan urutan-urutan dari proses timelapse pembangunan 

gedung yang dilakukan pada iklan Sinarmas Land. Seperti yang di perlihatkan pada gambar 

satu menggambarkan tentang kerangka dari konstruksi awal suatu gedung. sedangkan pada 

gambar nomor dua menggambarkan tentang kerangka sempurna dari konstruksi tersebut. Jika 

dilihat pada gambar tiga terlihat dari kerangka-kerangka tersebut mulai terlihat penembokan 

atau pengecoran untuk menutu sebuah kerangka. Pada gambar ke empat atau terakhir ini 

menggambarkan kerangka yang akan tertutup rapih merata. Dalam hal tersebut penulis akan 

mengaplikasikan proses pembangunan gedung yang dilakukan iklan Sinarmas Land kedalam 

film animasi 2D “Sebelum Kota” 

1.4.2. Spectaculer New Stadium Footage 

Ada beberapa shoot timelapse dalam pembuatan video timelapse yang berjudul Spectaculer 

New Stadium Footage yang akan digunakan dalam film animasi 2D “Sebelum Kota”. Shot 
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yang akan dijadikan acuan adalah shoot footage dengan angle eagle eye. Dalam shoot 

tersebut ada beberapa hal yang akan diambil penulis karena menggambarkan tentang 

pergantian waktu. 

 

 

Gambar 3.9. Perubahan Waktu Pada Video Timelapse Spectaculer New Stadium Footage 

(Sumber: Video Timelapse Spectaculer New Stadium Footage ) 

 Dapat dilihat pada gambar diatas, hal tersebut menunjukan tentang perubahan waktu 

dengan memperlihatkan bagian awan serta gelap terangnya. Chylinski (2013) berkata, foto 

yang diambil dengan menggunakan kamera melalui proses waktu yang beraturan akan 

menggambarkan suatu pergerakan dan menghasilkan sebuah perubahan pada suatu objek. 

Seperti pada gambar nomer satu, gambar tersebut menunjukan langit biru polos tidak 

berawan. Seperti yang dikatakan Sarah (2017), hal yang membuat Warna biru sangat 

dominan ketika siang hari, karena gelombang warna biru yang dihasilkan lebih dekat yang 

menghasilkan efek menyebar dan warna biru terlihat mendominasi langit.  Sedangkan pada 

gambar nomer dua memperlihatkan awan yang menyelimuti angin dan berefek lebih gelap 
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karena pada bagian langit tertutupi oleh awan yang tebal. Pada gambar nomer tiga awan yang 

tadinya tebal mulai menghilang dan pada bagian ini menunjukan bahwa adanya percepatan 

pergantian waktu yang dialami video timelapse tersebut. Sedangkan pada gambar nomer 

empat atau gambar terakhir memperlihatkan awan yang tadinya hilang mulai datang kembali 

untuk mengisi langit-langit. Dalam penjelasan gambar diatas, hal tersebut memperlihatkan 

proses pembangunan yang dilakukan oleh video timelapse Spectaculer New Stadium Footage 

dilakukan hanya pada pagi sampai sore hari karena dalam video tersebut tidak 

memperlihatkan malam hari dalam penayangannya. 

1.3.4. The King And The Beaver 

film pendek animasi “The King And The Beaver” (Raja dan Berang-berang). Cerita film Ini 

berasal dari proyek film mahasiswa 2010 yang lulus di Gobelins. Cerita tersebut ditulis, 

diarahkan, dan dianimasikan oleh Nuno Alves Rodrigues, Oussama Bouachéria, Julien 

Chheng, Sébastien Hary, Aymeric Kevin, Ulysse Malassagne & Franck Monier. Film animasi 

“The King And The Beaver” bercerita  tentang seorang raja yang memberi berang-berang 

sebuah tugas membangun kastil yang terbuat dari kayu – kayu pepohonan. Dan masih banyak 

hal yang terjadi keluar dari kendali. 

 

Gambar 3.10. Film Pendek Animasi “The King And The Beaver”  
(Sumber: https://www.imdb.com/title/tt8404128/mediaviewer/rm940002560) 
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 Di dalam film animasi “The King And The Beaver” ada scene yang dimana akan di 

jadikan sebagai acuan untuk proses perancangan film animasi “Sebelum Kota”. Dalam film 

animasi “The King And The Beaver” ada dimana Scene ketika seekor berang – berang ingin 

membuatkan kastil yang terbuat dari kayu pepohoanan.  Karena scene yang ingin penulis 

jadikan acuan memiliki teknik yang menarik. Scene tersebut menggunakan teknik timelapse. 

 

Gambar 3.11. Teknik Timelapse Dua, Pada Film Pendek Animasi “The King And The Beaver”  
(Sumber:Film ”The King And The Beaver”) 

Gambar perubahan warna diatas menjelaskan tentang teknik timelapse yang di gunakan 

dalam film animasi “The King And The Beaver”. Pada gambar tersebut bukan hanya 

menjelaskan tentang teknik timelapse. mereka  menggunakan teknik pencahayaan dari warna 

terang ke gelap untuk memberi kesan  pergantian waktu. Dari mulai warna terang hingga 

terakhir berwarna kuning ke emasan yang menunjukan bahwa hal tersebut sudah menandakan 

sore hari. 
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1.5. Perancangan Timelapse 

 

Gambar 3.12. Proses Scene Timelapse Environment  
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

Dalam perancangan scene timelapse pada film animasi 2D “Sebelum Kota” ada empat bagian 

perubahan yang ditampilkan. Bagian tersebut adalah proses penggalian, proses perataan 

tanah, rangka konstruksi dan pemasangan batu atau dinding pada gedung. Seperti yang dapat 

dilihat pada gambar diatas, gambar tersebut menandakan gambar satu, dua, tiga dan empat 

dari ke empat gambar tersebut menceritakan setiap perubahan yang dialami pada scene 

timelapse pada film animasi 2D “Sebelum Kota”. Seperti yang telah dipaparkan oleh 

Chylinski (2013), gambar yang beraturan dapat memperlihatkan suatu pergerakan dalam 

sebuah perubahan pada suatu objek 
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Gambar 3.13. Proses Timelapse Penggalian 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Terlihat pada gambar di atas, gambar tersebut menjelaskan tentang proses penggalian 

pada tanah. Proses perancangan timelapse penggalian tersebut ditandai dengan  garis yang 

berwarna cokelat tua yang menandakan bahwa ada suatu kedalaman atau suatu proses 

penggalian yang sedang terjadi. Pada proses penggalian hanya diberikan rentang waktu dua 

detik dalam perancangannya walaupun dalam penayangannya terlihat melalui proses berhari-

hari, hal tersebut diberikan untuk memberikan waktu terhadap proses selanjutnya dalam 

perancangan timelapse. 
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Gambar 3.14. Proses Timelapse Pemerataan Tanah  
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Berbeda dengan proses penggalian, proses dari timelapse pemerataan tanah hanya 

dibuat dalam satu detik, karena proses tersebut untuk segera memperlihatkan proses inti yaitu 

proses pembetonan atau konstruksi. Dari ke empat gambar diatas pun memperlihatkan tanah 

yang masih mengembung karena penimbunan  pada gambar nomor satu hingga mulai rata 

dan padat terlihat pada gambar nomor empat.   

 

 

Gambar 3.15. Proses Timelapse Pekerjaan Pembetonan  
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 gambar diatas memperlihatkan bahwa sudah terjadi suatu konstruksi gedung. Dalam 

visualnya terlihat ada tiga kerangka gedung yang berdiri dalam gambar tersebut, gedung 

tersebut terdiri dari dua gedung apartemen dan satu gedung mall. Proses timelapse pekerjaan 

pembetonan ini merupakan proses yang cukup inti, oleh karena itu proses tersebut diberikan 

rentang waktu selama enam detik. Dalam rentang waktu enam detik ini memperlihatkan  

percepatannya setiap gedung memiliki tingkat percepatan pertumbuhan yang berbeda. Seperti 

pada gedung apartemen memiliki lima detik pada setiap gedungnya dan gedung mall 

memiliki waktu lima detik. Hal tersebut terjadi karena dalam suatu konstruksi tidak ada 
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ketentuan pasti dalam suatu target pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh Widojoko 

(2016), dalam suatu proses pengerjaan proyek pembangunan gedung sering kali terjadi 

keterlambatan dalam suatu target yang akan dituju.  

 

Gambar 3.16. Proses Timelapse Pekerjaan Pemasangan Dinding 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Pada gambar yang terakhir memperlihatkan suatu kerangka gedung yang sudah 

ditutupi dengan tembok. Pada proses timelapse  pemasangan batu atau dinding memiliki 

durasi lima detik kedalam seluruh pemasangan dinding terhadap setiap gedung. Pada setiap 

gedung memiliki perbedaan waktu sama halnya dengan proses timelapse pekerjaan 

pembetonan. Seperti pada gedung apartemen yang memiliki durasi empat detik pada setiap 

gedungnya, beda halnya dengan gedung mall yang  memiliki durasi   lima detik.  

 Pada scene timelapse film animasi 2D “Sebelum Kota” hanya memperlihatkan sampai 

pada gambar nomor empat atau suatu proses perancangan gedung yang belum sepenuhnya 

selesai karena dijelaskan dalam  sinopsis bahwa ketika sedang terjadi proses proyek 

konstruksi gedung, pemeran utama film bergegas untuk menghentikan proyek yang sedang 

berjalan.  
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1.6. Perancangan Konstruksi bangunan  

Proyek konstruksi suatu bangunan merupakan suatu jenis proyek yang membutuhkan 

tahapan-tahapan dalam proses perancangannya. Seperti yang dikatakan oleh Widojoko 

(2016), dalam perancangan sebuah gedung memerlukan beberapa jenis pekerjaaan. Dalam 

jenis pekerjaannya masing-masing dari setiap pekerjaan tersebut harus saling berurutan dan 

berkaitan. Oleh karena itu dalam perancangan sebuah environment yang diamana sedang 

terjadi proyek pembanguanan, penulis merancangnya secara beraturan pula. Semua itu 

dilakukan penulis agar dalam film animasi 2D “Sebelum Kota” memberikan visual yang 

menyampaikan informasi tentang proses-proses yang dilakukan dalam perancangan suatu 

proyek gedung bertingkat. 

1.6.1. Perancangan Gedung Apartemen 

 

Gambar 3.17. Proses Sketsa Perancangan pada Gedung Apartemen 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

Pada pawal perancangan gedung apartemen, penulis membuat sketsa kasar yang dimana hal 

tersebut bertujuan untuk memberi patokan kepada apa yang akan dibuat. Sketsa pada 

apartemen dibuati tampak depan, belakang, dan samping untuk mengetahui tentang 

bagaimana setiap sisi dari gedung apartemen terbentuk. Pada sisi depan bagian tengah terlihat 
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bagian yang paling menonjol dan bertujuan untuk penaruhan lift. Pada bagian belakang 

diberikan garis-garis yang menandakan bahwa bagian belakang hanya terdapat kaca-kaca 

daripada setiap kamar yang ada. Untuk bagian samping kiri dan kanan dibuat untuk 

memperlihatkan bentuk pipih atau slab dari apartemen karena bentuk tersebut mengikuti apa 

yang dimiliki oleh gedung apartemen Modernland.  

 

 

Gambar 3.18. proses perancangan Gedung Apartemen 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 

 Dalam merancang gedung apartemen, penulis membuat gedung apartemen yang 

berbentuk persegi panjang dan pipih dan masing-masing gedung memiliki ketinggian yang 

sama. Seperti yang dikatakan oleh Sharon (2014), gedung dengan bentuk pipih  dan memiliki 

ketinggian yang sama pada masing-masing gedung dikategorikan sebagai aprtemen dengan 

bentuk slab. 
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Gambar 3.19. Gedung Apartemen 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Pada gambar diatas menjelaskan tentang suatu konstruksi gedung yang belum 

mencapai tahap finishing. Gedung apartemen yang dirancang penulis memiliki sepuluh lantai, 

seperti yang dikatakan Sharon (2014), gedung dengan ketinggian sepuluh lantai termasuk 

kategori high rise, karena kategori high rise memiliki minimimal delapan lantai dalam segi 

ketinggiannya. Pewarnaan pada tembok-tembok yang mengelilingi rangka konstruksi hampir 

didominasi dengan warna dasar beton yaitu abu-abu. Hal tersebut mengacu pada cerita dari 

film animasi 2D “Sebelum Kota”, yang menjelaskan tentang belum selesainya proses 

pembangunan. Hal-hal yang diambil dari gedung apartemen Modernland hanyalah jenis 

gedung, ketinggian serta bentuknya saja. Hal tersebut bertujuan agar antara perancangan dan 

cerita memiliki keterkaitan. 
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A.  Pekerjaan Tanah Untuk Gedung Apartemen 

Dalam perancangannya pertama-tama penulis membuat adegan dimana sedang terjadinya 

pekerjaan tahap satu pada proses perancangan pembuatan gedung aprtemen yaitu, pekerjaan 

tanah. Pekerjaan tanah mencakup tentang penggalian dan pemerataan untuk mempersiapkan 

lahan yang digunakan dalam sebuah area proyek pembangunan gedung apartemen. 

.  

1. Pekerjaan Penggalian Untuk Gedung Apartemen 

Gambar dibawah merupakan perancangan penggalian yang dilakukan penulis dalam film 

animasi 2D “Sebelum Kota”. Pekerjaan penggalian dirancang dengan menampilkan jalur-

jalur dari galian tersebut dan juga batu-batu beton. Proses pekerjaan galian disini digunakan 

untuk penanaman proyeksi beton atau dasar konstruksi serta saluran air dan gorong-gorong 

untuk gedung apartemen. Sartiyono, Dkk 2016, pun mengatakan, proses penggalian tanah 

biasanya bertujuan untuk membuat saluran perairan atau selokan, pondasi, penaruhan pipa, 

membuat gorong-gorong atau yang berkaitan dengan jenis pembuangan. 

 

 

Gambar 3.20. Pekerjaan Penggalian Gedung Apartemen 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 
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2. Pekerjaan Pemerataan Tanah Untuk Gedung Apartemen 

Selain itu dalam proses pekerjaan tanah yang digambarkan oleh penulis yaitu tentang 

pemerataan tanah. Seperti yang dijelaskan oleh Widojoko (2016), pekerjaan pemerataan 

tanah sangat dibutuhkan untuk salah satu persiapan perancangan gedung apartemen dalam 

mempersiapkan lahan yang sudah diresmikan menjadi kategori siap untuk dibangun sebuah 

proyek gedung. Dalam perancangan environment animasi 2D “Sebelum Kota” tentang 

pemerataan tanah, penulis menggambarkan sebuah mobil proyek yang sedang 

mempersiapkan lahan yang akan dibangun sebuah gedung. Proses tersebut diaplikasikan 

bertujuan untuk memberi tingkatan tanah yang bervolume tinggi agar tanah yang dihasilkan 

menjadi kuat serta siap untuk dijadikan pondasi pada konstruksi gedung apartemen. Seperti 

pendapat Maulana (2014), Pemadatan tanah bertujuan untuk meningkatkan  berat suatu 

volume pada tanah. Ketika tanah sudah mengalami proses pemadatan secara otomatis akan 

menjadi lebih kuat dalam mendukung proses pembuatan pondasi. 

 

Gambar 3.21. Pekerjaan Persiapan Pemerataan Tanah Gedung Apartemen 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 
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B. Pekerjaan Pembetonan dan  Dinding Pada Gedung Apartemen 

1. Pekerjaan Pembetonan Gedung Apartemen 

 

Gambar 3.22. Pondasi Beton Awal Gedung Apartemen 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

Pada perancangan gedung apartemen, pertama-tama penulis membuat sebuah pondasi dengan 

cara menggambarkan beberapa titik beton yang ditaruh sebagai patokan terjadinya langkah 

awal sebuah konstruksi gedung. Pondasi dirancang karena bertujuan untuk membuat dasar 

konstruksi gedung bertingkat menjadi kuat dari gaya tarik bumi. Seperti dalam pernyataan 

Asjs (2017), dalam membuat sebuah beton hal yang pertama harus dilakukan ialah membuat 

kolom struktur. Kolom berfungsi sebagai proses awal pondasi seluruh bangunan , kolom itu 

dapat dilihat seperti sebuah kerangka, kerangka tersebut termasuk proses awal terjadi  suatu 

konstruksi sebelum pemasangan beton dimulai. 
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Gambar 3.23. Rangka Konstruksi Gedung Apartemen 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

Dalam proses perancangan gedung apartemen, pertama-tama penulis membuat kerangka 

secara keseluruhan terhadap gedung tersebut. Kerangka tersebut berupaya untuk menyangga 

tembok-tembok yang akan dipasang pada setiap sisi gedung apartemen. Pada bagian 

kerangka berwarna kuning mempunyai kegunanan sebagai tempat untuk ditaruhnya suatu 

tangga dan lift. Selain sebagai penyangga, kerangka konstruksi berguna sebagai acuan dalam 

penyempurnaan suatu gedung karena suatu kerangka mencakup suatu bentuk yang dimana 

untuk membuat suatu gedung sempurna harus memiliki kerang yang sempurna terlebih 

dahulu. 
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2. Pekerjaan Dinding Gedung Apartemen 

 

Gambar 3.24. Gedung Apartemen Yang Sudah Dipasangkan Dinding 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Pada gambar diatas terlihat konstruksi gedung yang sudah mulai terpasang dinding. 

Dinding tersebut berfungsi sebagai pembatas serta penyangga konstruksi yang telah dibuat. 

Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Suryani (2010), pekerjaan dinding memiliki 

fungsi sebagai pembatas. Beda halnya dengan gedung bertingkat, pekerjaan dinding biasanya 

memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penopang konstruksi, terutama pada gedung 

apartemen. 
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1.6.2. Perancangan Gedung Mall 

 

Gambar 3.25. Gambar SketsaPerancangan Gedung Mall 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

Pada awal perancangan, penulis membuat beberapa sketsa kasar untuk dijadikan acuan. 

Sketsa kasar yang dibuat oleh penulis meliputi tampak depan atas dan samping hal tersebut 

dilakukan untuk memberi patokan penulis dalam perancangan selanjutnya. Jika dilihat dari 

gedung mal dengan tampak depan terlihat gedung mall memiliki bentuk persegi panjang  dan 

memiliki bagian bawah yang yang telah diarsir sebagai temapat di taruhnya toko-toko yang 

sejajar dan pintu utama dari gedung mall. Selanjutnya ada tampak atas, tampak atas dibuat 

penulis karena pada tampak atas untuk memberitahukan tentang orientasi gedung mall yang 

dirancang penulis memiliki orientasi I. Beda halnya dengan gambar tampak samping dari 

gedung mall, gambar tersebut memberitahukan bahwa jika suatu gedung memiliki orientasi 

maka secara otomatis bagian samping akan terlihat lebih kecil dibandingkan dengan tampak 

depan dan belakang.  
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Gambar 3.26. Gambar Perancangan Gedung Mall 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Pada gambar diatas penulis membuat perancangan konsep pusat perbelanjaan dengan 

menggunakan gaya modern. Orientasi mall yang dirancang penulis berbentu I. Mall tersebut 

terdiri dari empat lantai. Seperti yang dikatakan oleh Syoufa dan Hapsari (2016), orientasi 

pembangunan mall dengan bentuk I, T dan L memiliki sirkulasi yang jelas bagi pengunjung.  
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Gambar 3.27. Gedung Mall 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 gedung mall dalam film animasi 2D “Sebelum Kota” dirancang mengikuti referensi 

dari mall Metropolis Townsquare. Dalam perancangan mall hanya mengambil beberapa dari 

yang ada pada referensi  seperti, ketinggian yang hanya tiga lantai, toko yang berada dibagian 

bawah serta sedikit bentuk. Pada mall dalam film animasi 2D “Sebelum Kota”, dibuat dalam 

proses setengah jadi. Proses setengah jadi tersebut mengikuti alur cerita pada film yang hanya 

mencapai pekerjaan pemasangan batu atau dinding beton. Pewarnaan pada gedung mall 

mengikuti warna dasar pada beton karena belum mencapai proses finishing atau pengecatan.  

A. Pekerjaan Tanah Untuk Gedung Apartemen 

Dalam perancangannya pertama-tama penulis membuat adegan dimana sedang terjadinya 

pekerjaan tahap satu pada proses perancangan pembuatan gedung aprtemen yaitu, pekerjaan 

tanah. Pekerjaan tanah mencakup tentang penggalian dan pemerataan untuk mempersiapkan 

lahan yang digunakan dalam sebuah area proyek pembangunan gedung apartemen 

 

1. Pekerjaan Penggalian Untuk Gedung Mall 

 Sama halnya dengan galian pada gedung apartemen, gambar dibawah merupakan 

perancangan penggalian yang dilakukan penulis dalam film animasi 2D “Sebelum Kota” 

pada gedung mall. Pekerjaan penggalian dirancang dengan menampilkan jalur-jalur dari 

galian tersebut dan juga batu-batu beton dalam penerapannya. Proses pekerjaan galian disini 

digunakan untuk penanaman proyeksi beton atau dasar konstruksi serta saluran air dan 

gorong-gorong gedung mall. Sartiyono, Dkk (2016), pun mengatakan, proses penggalian 

tanah biasanya bertujuan untuk membuat saluran perairan atau selokan, pondasi, penaruhan 

pipa, membuat gorong-gorong atau yang berkaitan dengan jenis pembuangan. 
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Gambar 3.28. Pekerjaan Penggalian Gedung Mall 
(Sumber: Data Pribadi Penulis 

2. Pekerjaan Pemerataan Untuk Gedung Mall 

 Selain itu dalam proses pekerjaan tanah yang digambarkan oleh penulis yaitu tentang 

pemerataan tanah pada gedung mall. Seperti yang dijelaskan oleh Widojoko (2016), 

pekerjaan pemerataan tanah sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan lahan gedung mall  

menjadi kategori siap untuk dibangun sebuah proyek gedung. Dalam perancangan 

environment animasi 2D “Sebelum Kota” tentang pemerataan tanah, penulis menggambarkan 

sebuah mobil proyek yang sedang mempersiapkan lahan yang akan dibangun sebuah gedung. 

Proses tersebut dibuat untuk memberi tingkatan tanah yang bervolume tinggi agar tanah yang 

dihasilkan menjadi kuat serta siap untuk dijadikan pondasi pada bangunan mall. Seperti 

pendapat Maulana (2014), Pemadatan tanah bertujuan untuk meningkatkan  berat suatu 

volume pada tanah. Ketika tanah sudah mengalami proses pemadatan secara otomatis akan 

menjadi lebih kuat dalam mendukung proses pembuatan pondasi. 
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Gambar 3.29. Pekerjaan Persiapan Pemerataan Tanah Gedung Mall 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

C. Pekerjaan Pembetonan Dan Dinding Untuk Gedung Mall 

1. Pekerjaan Pembetonan Gedung Mall 

 

Gambar 3.30. Pondasi Awal Gedung Mall 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

Pada perancangan gedung mall, penulis pertama-tama membuat sebuah pondasi awal 

yang menggambarkan beberapa titik beton yang ditaruh sebagai langkah awal dalam  

merancang sebuah konstruksi gedung. Pondasi dirancang karena bertujuan untuk membuat 

dasar konstruksi gedung bertingkat menjadi kuat dari gaya tarik bumi. Seperti dalam 

pernyataan Asjs (2017), dalam membuat sebuah beton hal yang pertama harus dilakukan 

ialah membuat kolom struktur. Kolom berfungsi sebagai proses awal pondasi seluruh 

bangunan , kolom itu dapat dilihat seperti sebuah kerangka, kerangka tersebut termasuk 

proses awal terjadi  suatu konstruksi sebelum pemasangan beton dimulai. 
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Gambar 3.31. Struktur Gedung Mall 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Langkah selanjutnya penulis membuat kerangka keseluruhan. Kerangka tersebut 

berfungsi untuk penyangga tembok-tembok yang akan dipasang pada setiap sisi gedung mall. 

Selain sebagai penyangga, kerangka konstruksi berguna sebagai penahan agar suatu gedung 

dapat berdiri tegak ketika terjadi suatu gangguan alam seperti  gempa, badai dan lain 

sebagainya. Asjs (2017) menyampaikan, konstruksi sempurna akan terjadi ketika ke dua 

proses seperti pemasangan kolom dan pembetonan sudah dilaksanakan. Karena ketika kedua 

hal tersebut sudah dilakukan maka akan tercipta suatu konstruksi yang menjadi tahan 

terhadap tekanan dan tarikan seperti angin dan gempa.  
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2. Pekerjaan Dinding Gedung Mall 

 

Gambar 3.32. Gedung Mall Yang Mulai Terpasang Dinding 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Pada gambar diatas terlihat konstruksi gedung mall yang sudah mulai terpasang 

dinding. Dinding tersebut digunakan sebagai pembatas serta penyangga konstruksi yang telah 

dibuat. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Suryani (2010), pekerjaan dinding 

memiliki fungsi sebagai pembatas. Beda halnya dengan gedung bertingkat, pekerjaan dinding 

biasanya memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penopang konstruksi. 

 

1.7. Perancangan Perubahan Waktu 

Berikutnya merupaka proses timelapse perubahan waktu, dalam perancangan timelapse 

perubahan waktu pada film animasi 2D “Sebelum Kota” penulis menggunakan  jenis waktu 

yaitu pagi siang dan sore. Seperti pada referensi video timelapse Spectacular New stadium 

Footage yang tidak terlihat waktu malam pada suatu pengerjaan proyek pembangunannya 

. 
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Gambar 3.33. Proses Perubahan Waktu Dan Warna Keseluruhan 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Pada gambar diatas terlihat tiga gambar dengan masing-masing warna yang berbeda. 

Perubahan warna dan pergerakan awan yang cepat menjadi ciri dari timelapse film animasi 

2D “Sebelum Kota”, karena memperlihatkan proes waktu dimana sedang terjadinya proyek 

pembanguanan yang memakan waktu relatif lama. Dalam pernyataannya Chylinski (2013), 

gambar yang beraturan dapat memperlihatkan suatu pergerakan dalam  sebuah perubahan 

pada suatu objek.  

 

Gambar 3.34. Proses Pewarnaan Pagi 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 pada proses pewarnaan pagi, penulis membuat gambar skesta environment scene 

timelapse animasi 2D “Sebelum Kota” dengan menggunakan warna sebagai patokan colour 

mood. Pada sketsa penulis memberi dominan warna kuning, warna kuning biasa terlihat pada 
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pagi hari karena matahari pada pagi hari baru terbit yang menyebabkan efek berwarna 

dominan kuning. Sarah (2017) mengatakan, langit pada pagi hari akan terlihat berwarna 

kuning karena cahaya matahari terbit yang membuat pembiasan warna  kuning, ungu dan 

merah akan menjadi satu warna yaitu kuning ke emasan.   

 

Gambar 3.35. Proses Pewarnaan Siang 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Proses pewarnaan pada siang hari, peertama-tama penulis mencari tahu tentang apa 

itu proses pembiasan serta warna yang dibawanya. Dalam eksekusinya, penulis kemudian 

membuat sketsa kasar dengan menambahkan warna sebagai patokan untuk colour mood agar 

pewarnaan yang akan dirancang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika dilihat pada gambar 

diatas menggambarkan tentang kondisi pagi hari dalam film tersebut dan  langit terlihat 

berwarna biru.  Sepert apa yang telah dikatakan Sarah (2017),  warna biru sangat dominan 

ketika siang hari, karena gelombang warna biru yang dihasilkan lebih dekat yang 

menghasilkan efek menyebar dan warna biru terlihat mendominasi.   
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Gambar 3.36. Proses Pewarnaan Sore 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Sama halnya dengan pagi hari,Pada pewarnaan untuk sore hari , pada sketsa penulis 

memberi dominan warna ke emasan, warna ke emasan biasa terlihat pada sore hari karena 

matahari pada sore hari sedang terbenam yang menyebabkan efek berwarna dominan kuning 

atau ke emasan. Seperti yang dikatakan oleh Sarah (2017), langit pada pagi hari akan terlihat 

berwarna kuning atau ke emasan karena cahaya matahari menjauh yang membuat pembiasan 

warna  kuning, ungu dan merah akan menjadi warna kuning atau ke emasan.   
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