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BAB III 

METODOLOGI  

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Ide produksi film pendek berawal dari motivasi yang timbul setelah melihat film 

arahan Gareth Edwards berjudul Monster, dimana film tersebut memiliki 

keterbatasan jumlah tim dan dana yang minim namun mampu menyelesaikan 

produksi film tersebut. Sebelum berjudul -720 Iluminasi, film pendek yang akan 

diproduksi berjudul Iluminasi. Perubahan ini terjadi karena adanya hambatan yang 

terjadi sehingga merubah seluruh perencanaan produksi yang telah dibuat 

sebelumnya. Ketidakmampuan salah satu aktris untuk melanjutkan peran menjadi 

salah satu alasan rencana awal mengalami perubahan.  

Dana yang dikeluarkan untuk produksi film Iluminasi kurang lebih 

mencapai Rp.4.000.000, meliputi kebutuhan transportasi, konsumsi, dan 

kebutuhan aset properti non-digital, seperti kostum dan senjata. Selain itu, waktu 

yang digunakan hanya kurang dari 2 bulan (Hal ini yang membuat perubahan 

yang sebelumnya berjudul Iluminasi menjadi -720 Iluminasi). 

Dalam pelaksanaan produksi film pendek -720 Iluminasi, tim memiliki 4 

anggota sebagai tim inti. Zulkifli Ananda Pratama, sebagai sutradara, Yunia 

Anggun Kumaladewi sebagai editor, yang merupakan mahasiswa UMN DKV-

Sinematografi 2008. Kemudian Annas Armanto sebagai artis visual effect, serta 
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penulis sendiri sebagai artis 3D yang merupakan mahasiswa UMN DKV-Animasi 

2008. Dengan menggabungkan dua konsentrasi berbeda, sinematografi dan 

animasi, penulis mengharapkan kerjasama yang optimal hingga dapat 

menyelesaikan film pendek yang menjadi tugas akhir bersama. Selain fokus yang 

diberikan ke masing-masing anggota tim, keterbatasan jumlah tim membuat tiap 

anggota tim memiliki peran ganda demi suksesnya produksi film pendek ini.  

Dalam penulisan laporan tugas akhir, penulis memfokuskan penelitian 

pada desain properti digital untuk mendapatkan desain yang sesuai untuk 

kebutuhan film. Proses penelitian dilakukan dengan bertahap.  

1. Bedah Naskah 

Pertama penulis akan melakukan pembedahan naskah untuk 

mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai landasan desain. 

Pertama-tama penulis akan melakukan bedah naskah untuk mendapatkan 

data berupa genre, waktu, lokasi, dan style yang menjadi setting  pada 

film. Selain itu, penulis juga mendapat daftar properti digital beserta 

dengan deskripsinya yang akan dibuat menjadi aset properti 3D. 

2. Pembuatan Konsep Desain Properti 

Setelah mendapatkan data hasil bedah naskah penulis melakukan bedah 

tiap propertinya dengan lebih detail berdasarkan kebutuhan film pendek 

ini. Kemudian dalam pengembangan desain properti, penulis melakukan 

riset untuk menambah inspirasi. Setelah mendapatkan hasil riset yang 

dibutuhkan penulis memulai membuat desain sebagai konsep yang 
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kemudian akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan cerita pada film dan 

dari hasil pengembangan desain akan didapatkan bentuk akhir yang akan 

digunakan. Konsep awal desain dalam penelitian ini dibuat melalui sketsa 

dan dikembangkan dalam model 3D. Penulis tidak melakukan pencarian 

bentuk dengan painting, tanah liat untuk sculpting atau membuat maket, 

dikarenakan keterbatasan tenaga, waktu, dan kemampuan. 

3. 3D modeling  dan Rigging 

Bentuk akhir tersebut diproduksi dengan menggunakan komputer grafis 

3D dan penulis memperhitungkan bagaimana aset properti 3D bergerak. 

Maka dari itu, penulis melakukan proses rigging agar aset properti 3D 

yang dibuat dapat digerakkan sesuai dengan yang diinginkan. 

 Setelah penulis menyelesaikan fokusnya, proses dilanjutkan dan 

dikerjakan bersama dengan rekan tim, yaitu tahap tracking dan match moving, 

look development (tekstur dan material),  lighting, animasi, dan rendering.  

B. Landasan Desain 

Pengembangan desain properti digital dibuat berdasarkan cerita yang diangkat 

dalam film pendek berjudul “-720 Ilunimasi”. Penulis cerita yang sekaligus 

sutradara film bersama melakukan bedah naskah atau script breakdown, dengan 

tujuan membuat daftar obyek properti sesuai kebutuhan set dan adegan, dan 

kemudian mendata properti apa saja yang akan dibuat menggunakan software 

penunjang grafis komputer 3D.  
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1. Cerita  

Tahun 2028, Jakarta, Indonesia, Toni seorang pria dewasa sedang 

menyetir mobil untuk menjemput kekasihnya. Tanpa diduga ia 

menyaksikan sebuah meteor mendarat di dekat barisan gedung 

didepannya. Tidak hanya satu meteor, namun banyak lainnya yang tak 

disaksikan Toni. Bencana ini melumpuhkan Jakarta. Tiap daerah jatuhnya 

meteor dijaga oleh militer Indonesia dengan alasan yang dirahasiakan. 

 Delapan hari setelah jatuhnya meteor, siang hari, Toni duduk 

hadapan meja kerja di dalam kamarnya, sambil menatap foto kekasihnya 

yang tak pernah ia lihat lagi, namun ia mengetahui bahwa Mia, kekasihnya 

yang hilang, ditahan sesorang. Tak lama telponnya berdering, Toni segera 

mengangkat. Terdengar suara perintah agar Toni menghampiri penelpon, 

di daerah terlarang yang dijaga militer, daerah jatuhnya meteor di BSD.  

 Setelah menyelinap dan melewati pagar, Toni mengendap 

menyusuri daerah terlarang. Pergerakan Toni terpantau oleh Drone yang 

berpatroli. Toni berlari menjauh dari Drone yang memerintahkan untuk 

segera keluar dari daerah terlarang. Disaat berlari Toni terjatuh dan 

terpojok oleh Drone, namun Toni melawan dengan menembak kamera dan 

mesin kiri Drone hingga jatuh. Toni pergi melanjutkan menuju tempat 

yang diperintahkan penelpon. Namun Drone lain menemukan Toni. Toni 

berlari dengan jalur yang menyulitkan Drone, hingga Drone menabrak 

tembok yang tak disadari kamera pada Drone.  
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Setelah lolos dari pengejaran kedua, Toni dikagetkan dengan sosok 

manusia dengan baju bertudung. Manusia itu memberikan isyarat untuk 

mengikutinya dan berlari. Toni yang setengah mengerti berlari mengejar 

manusia itu. Toni dibawa ketempat jauh memasuki daerah terlarang, 

hingga manusia bertudung berhenti di suatu atap gedung dan Toni 

terengah mengikutinya.  

Manusia bertudung menurunkan tudungnya hingga terlihat wajahnya. 

Toni terkaget melihat wajah dirinya sendiri dibalik tudung itu. Toni yang 

bingung tetap menanyakan keberadaan Mia, namun manusia tadi kini 

berwajah Mia. Toni menodongkan pistol menyadari kejanggalan ini dan 

manusia itu menunjukan wujud dia yang sebenarnya, bukan manusia, 

namun susunan batu membentuk hewan. Toni yang terkejut tak berkutik 

menatap sosok raksasa yang mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya.  

Judul film pendek ini -720 Iluminasi, merupakan film pembuka dari 

film berjudul “Iluminasi”. 

2. Bedah Naskah 

Penulis melakukan pendekatan desain properti dengan dibatasi kondisi 

yang terdapat dalam cerita yaitu berdasarkan genre film, waktu, lokasi 

dalam cerita, dan berdasarkan style yang akan diterapkan sutradara dalam 

film pendek ini. 

Genre  : Science fiction, action 

Waktu  : Masa depan, 2028 
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Lokasi  : Jakarta, Indonesia 

Style   : Realis 

Setelah melakukan pembedahan naskah penulis mendapatkan data 

daftar obyek properti digital yang akan dibuat dan memfokuskan penulisan 

laporan dalam penelitian tiga obyek properti digital dalam film pendek -720 

Iluminasi. Tiga obyek properti digital beserta adegannya masing masing 

adalah sebagai berikut : 

a. Drone   : Mencari Toni, mengejar Toni, tertembak jatuh, menabrak 

tembok dan jatuh. 

b. Robot Tank  : Menjaga daerah perbatasan di arena jatuhnya meteor. 

c. Monster  : Memperlihatkan wujud asli kepada Toni dan 

mengeluarkan cahaya dan suara. 

Penelitian desain yang dilakukan penulis dimulai dari membedah 

naskah, melakukan riset demi tercapainya bentuk yang sesuai, membuat 

konsep desain, dan membuat model 3D. 

 

C. Bedah dan Riset Properti Digital: Drone, Robot Tank, dan 

Monster 

Setelah membedah naskah didapat daftar properti 3D: Drone, Robot Tank, dan 

Monster. Pada bagian ini penulis akan mendefinisikan secara tertulis sesuai 
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naskah dalam cerita, dan menghadirkan riset berupa informasi produk nyata dan  

karya fiksi, kemudian  menyajikan desain kasar yang akan menjadi alternatif.  

Pengumpulan semua data yang berkaitan dengan 3D properti disesuaikan 

dengan kebutuhan. Data-data ini bisa berasal dari foto, arsitektur, buku, situs web, 

produk desain, obyek nyata, dan segala sesuatu yang dapat menginspirasikan ide 

desain awal. Sesuai dengan daftar produksi yang telah dibuat berdasarkan bedah 

naskah, penulis mengumpulkan beragam riset pendukung desain properti yang 

akan dibuat untuk dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil akhir 

berupa properti digital. 

1. Drone 

Penulis melakukan penelitian dengan mempelajari fungsi dan berbagai 

macam jenis Drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle), Drone atau 

UAV adalah istilah untuk menyebut rangkaian mesin menyerupai pesawat 

tanpa awak didalamnya namun dikendalikan dari jarak tertentu atau 

bertindak sesuai program. Ukuran benda ini tergantung pada peruntukan 

fungsi produk Drone sendiri. Pada masa kini Drone sudah banyak 

membantu manusia dalam membantu kebutuhan di berbagai bidang. 

Dengan kendali jarak jauh, Drone mampu mendatangi lokasi yang sulit 

dan berbahaya bagi manusia. Ragam fungsi Drone terdapat di dunia baik 

yang digunakan pemerintah, militer, maupun rakyat biasa. Contoh yang 

digunakan pemerintah adalah pemantau lalu lintas dari udara, pesawat 

militer tanpa awak, dan pesawat pengintai tanpa awak. Penduduk normal 
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biasa menggunakan teknologi sebagai hobi, salah satunya pesawat remote 

control. 

Batasan yang dipakai dalam mendesain Drone adalah genre dan 

style pada film, waktu dan lokasi pada film, dan fungsi Drone dalam 

cerita. Naskah Drone dalam film -720 Iluminasi memiliki desain untuk 

kebutuhan militer milik Indonesia dengan desain futuristis untuk 

menyesuaikan waktu pada film yaitu tahun 2028. Berdasarkan kebutuhan 

adegan, Drone yang akan tampil memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Bergerak dengan cara terbang, 

b. Mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal, 

c. Dapat menyusuri ruang sempit seperti lorong, 

d. Berfungsi sebagai pengamat, 

e. Memiliki senjata, 

f. Dapat mengambil benda untuk dibawa. 

Penulis mengumpulkan beberapa contoh produk Drone atau UAV 

di dunia nyata. Terdapat lima jenis Drone nyata yang penulis jadikan 

inspirasi desain. UAV Grumman RQ-4 (gambar 3.1) merupakan Drone 

berukuran paling besar dengan jarak jelajah jauh. Fungsi RQ-4N sebagai 

surveillance aircraft, yaitu pengamat yang menampung informasi 

permukaan tanah yang dilewati, seperti keadaan geografis dan aktifitas 

yang terjadi seperti operasi militer. Daya jelajah RQ-4 dapat mencapai 

103.600 km
2
. Penerbangan pertama dilakukan pada 28 Februari 1998.  
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Gambar 3.1 UAV Grumman RQ-4 

(Sumber: www.flightglobal.com) 

Riset yang kedua adalah Grumman RQ-8A (gambar 3.2) atau seri 

lain yang mirip Grumman MQ-8 dikembangkan sejak 1998, keduanya 

merupakan UAV berbentuk helikopter dengan fungsi sebagai pengintai. 

Selain mengintai RQ-8A dilengkapi persenjataan yang dapat menyerang 

target di darat, udara, dan permukaan air. 
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Gambar 3.2 Grumman RQ-8A 

(Sumber: www.flightglobal.com) 

 

Riset ketiga bernama Aurora Excalibur (gambar 3.3) yang 

memiliki desain yang unik demi menunjang fungsi sebagai penyerang di 

udara namun dapat melakukan pendaratan atau lepas landas secara 

vertical. UAV ini dapat melaju di udara dengan kecepatan maksimal 460 

mph. Excalibur diterbangkan pertama kali pada 24 Juni 2009. 
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Gambar 3.3 Aurora Excalibur 

(Sumber: www.aurora.aero/tacticalSystems/Excalibur.aspx) 
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UAV keempat memiliki kode AD-150 High Speed VTOL (Vertical 

Take-Off and Landing) UAS (Unmanned Aircraft System) yang 

dikembangkan perusahaan bernama American Dynamics - FlightSystem. 

UAS AD-150 memiliki kemampuan lepas landas dan terbang secara 

vertikal dan melaju cepat diudara. 

 
Gambar 3.4 American Dynamics AD-150 

(Sumber: www.adflightsystems.com) 
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Riset terakhir untuk Drone di dunia nyata adalah Honeywell RQ-16 

T-Hawk. Sebutan khusus produk ini adalah MAV (Micro Air Vehicle). 

Ukuran Drone ini terbilang kecil dengan bobot 11 kg. Dikendalikan dari 

jauh dan dilengkapi kamera video, GPS, dan radio. Daya jelajah kecil 

dikarenakan jam terbang maksimal hanya 40 menit. Produk ini 

dikembangkan sejak 2007 dan diproduksi pertama kali berjumlah 90 unit 

pada Desember 2008. 

 

Gambar 3.5 Honeywell RQ-16 T-Hawk 

(Sumber: www.www.designation-systems.net) 

 

Desain Drone yang akan digunakan dalam film pendek -720 

Iluminasi bersetting  pada masa depan yaitu tahun 2028. Imajinasi penulis 
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akan berperan dalam membuat desain fiksi Drone yang akan menentukan 

bentuk akhir desain Drone pada film pendek ini. Dengan teknologi yang 

ada pada masa sekarang (hasil riset Drone nyata), penulis dapat 

membayangkan desain Drone yang memungkinkan ada pada masa depan 

(2028). Penulis menambah sumber inspirasi dari karya fiksi yang ada 

tentang desain Drone demi mendukung desain Drone untuk film pendek -

720 Iluminasi. 

Berikut contoh gambar karya fiksi yang menginspirasi bentuk 

desain Drone dalam film pendek -720 Iluminasi.  Riset Drone fiksi di 

dapat dari film dan karya konsep. Dalam film “Terminator: Rise of The 

Machine”, Drone bernama Hunter Killer (Gambar 3.6) berukuran kecil 

dengan alat gerak tiga jet yang dapat diarahkan sesuai kebutuhan 

pergerakan Drone dan memiliki senjata untuk perlawanan. Penulis 

mengamati bentuk dan cara terbang untuk diterapkan pada desain Drone 

yang dibutuhkan. 
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Gambar 3.6 Hunter Killer 

 (Sumber : www.terminator.wikia.com)  

 

 
Gambar 3.7 Drone fiksi 1– Cyberpunk Droid 

 (Sumber : www.digital-art-gallery.com) 
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Gambar 3.8 Drone fiksi 2 

 (Sumber : www.renderosity.com) 

 

 

Gambar 3.9 Drone fiksi 3 

(Sumber : www.cghub.com) 
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2. Robot Tank 

Istilah Robot Tank digunakan penulis dan tim dalam menyebut kendaraan 

perang terberat dalam film ini. Konsep kendaraan perang Robot Tank 

sepenuhnya fiksi karangan penulis berdasarkan cerita dan didesain 

berdasarkan kebutuhan film “720 Iluminasi”. 

Kendaraan berat ini memiliki bagian utama yang terhubung dengan 

tempat pengendali yang berbentuk seperti torso humanoid yang memiliki 

dua lengan yang berfungsi sebagai meriam. Robot Tank harus memiliki 

kaki yang kokoh dan memudahkan saat bergerak. Peran Robot Tank dalam 

film -720 Iluminasi adalah sebagai penjaga di batasan antara zona 

terlarang, daerah jatuhnya meteor.  

 Penelitian dalam mencari bentuk desain Robot Tank untuk film -

720 Iluminasi melihat karya fiksi yang telah ada. Berikut referensi desain 

yang dikumpulkan penulis dalam mencari ide dalam penentuan bentuk 

desain Robot Tank yang akan digunakan.   
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Gambar 3.10 Robotsketchus.jpeg 

(Sumber: www.nuthinbutmech.blogspot.com 
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Gambar 3.11 Heavy_paint.jpeg 

(Sumber: www.nuthinbutmech.blogspot.com) 

 

Gambar 3.12 rook2a.jpeg 

(Sumber: www.nuthinbutmech.blogspot.com) 

 

Desain Aset ..., Rachmanto Sadrasika, FSD UMN, 2012

http://www.nuthinbutmech.blogspot.com/


 

40 
 

 

 

Gambar 3.13 Tank fiksi 

 (Sumber: www.nuthinbutmech.blogspot.com) 

 

Gambar 3.14 Terminator – T1 

(Sumber: www. www.terminator.wikia.com) 
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3. Monster 

Dalam film -720 Iluminasi properti digital yang berupa makhluk hidup 

adalah Monster. Dalam cerita wujud Monster muncul pada akhir film 

sebagai penutup. Diceritakan bahwa wujud Monster adalah wujud asli dari 

karakter misterius yang menyibukan Toni, sang karakter utama pada 

cerita.  

Penulis bersama tim dan sutradara merembukan latar belakang 

Monster, bagaimana dia bisa ada di bumi, dari mana asalnya, bagaimana 

dia hidup. Berdasarkan cerita dan latar belakang yang disepakati, didapat 

kesepakatan latar belakang Monster. Berikut ulasannya : 

Monster yang terdampar di Jakarta berasal dari luar bumi. Mereka 

hidup di jalur asteroid, antara planet Mars dan Jupiter. Jalur asteroid 

merupakan pemisah antara galaksi bagian luar dan bagian dalam.Hampir 

seluruh hidup mereka berada langsung dibawah sinar matahari. Makhluk 

ini sangat berbeda dengan makhluk bumi, mereka sama sekali tidak 

mengandalkan air untuk hidup, melainkan cahaya yang mereka serap dan 

merubahnya menjadi energi yang tersimpan didalam tubuh dan 

menyatukan tiap bagian dari wujud mereka. Cahaya yang diserap berubah 

menjadi elektron. Inti dari tubuh mereka menyerupai bahkan melebihi 

logam platina, logam yang dikenal manusia paling efisien sebagai 

penghantar listrik, inti tubuhnya membaur ke sisi luar bagian tubuhnya 

bercampur dengan material batu dan logam yang menyelimuti inti. Ketika 
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bagian belakang tubuhnya terbuka menyerupai sayap, bagian tersebut 

merupakan jalur terbesar cahaya untuk masuk ke inti.  

 Bagian tubuh mereka, misalnya torso dan kepala, tidak terikat 

padat, melainkan renggang dibagian persendian dan terikat dengan 

gelombang yang inti ciptakan. Dengan kondisi tempat hidup yang sangat 

keras, yaitu dibawah sinar matahari langsung. 

Sebuah reaksi yang sangat hebat dapat mereka lakukan, yaitu 

memindahkan sebagian energi dari inti ketempat yang mereka tujukan. 

Akibat dari reaksi ini adalah peningkatan suhu dan memadatnya ruang 

dengan waktu yang sangat cepat menghasilkan ledakan. Energi yang 

mereka lampiaskan dapat sebebas mungkin mereka atur, sedikit demi 

sedikit, atau langsung dalam jumlah besar.  

Kemampuan Monster dalam film ini yang paling berpengaruh 

dalam certia adalah, ia mampu memanipulasi pikiran manusia untuk 

memberikan ide hingga manusia merasa yang dihadapi sangat nyata. 

Seperti yang terjadi dalam film, Toni dibuat terhanyut mengejar seseorang 

yang tidak ada hingga ia tiba disuatu tempat dan bertemu wujud Monster. 

Wujud yang ditemui ini bukanlah wujud asli dari Monster melainkan 

wujudnya untuk berpenampilan bumi, dan menyesuaikan pula dengan 

kondisi Bumi yang memiliki gravitasi.  

Peran makhluk-makhluk ini di alam semesta masih misterius bagi 

manusia, kejadian terdamparnya mereka ke bumi adalah perkenalan 
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pertama manusia dengan makhluk luar angkasa, namun tidak bagi 

makhluk asteroid ini. Mereka telah hidup sejak dunia diciptakan dan 

menyaksikan seluruh kejadian alam hingga sekarang. Makhluk-makhluk 

ini merupakan penjaga yang membatasi langit, membatasi mereka yang 

didalam dan mereka yang diluar. 

Monster dalam film -720 Iluminasi berwujud sebuah sosok seperti 

binatang atau makhluk berukuran besar. Penampilan Monster diinginkan 

terlihat gagah dan terlihat buas. 

Berikut gambar riset karya fiksi monster yang penulis kumpulkan 

untuk menjadi inspirasi desain bentuk Monster film -720 Iluminasi. 

Gambar 3.15 Monster fiksi 1 

(Sumber: www.Gmanmovieblog.blogspot.com) 
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Gambar 3.16 Monster fiksi 2 

(Sumber: www.moviewen.com) 

 
Gambar 3.17 Monster fiksi 3 

(Sumber: www.elementscommunity.com) 
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Gambar 3.18 Monster fiksi 4 

(Sumber: www.cryofthekabdah.webs.com) 

 
Gambar 3.19 Monster fiksi 5 

(Sumber: www.theoceanhunter.wikispaces.com) 
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D. Proses Desain Properti : Drone, Robot Tank, dan Monster 

Dalam pencarian bentuk desain properti digital untuk film pendek -720 Iluminasi, 

penulis dan sutradara menginginkan bentuk yang original dan baru. Sehingga 

sebelum menemukan bentuk akhir, penulis memulai membuat model 3D yang 

kemudian dikembangkan bersama oleh tim dan sutradara. Desain berkembang 

berdasarkan riset dan usulan dari tim dan sutradara. 

1. Drone 

Berdasarkan batasan yang dipakai dalam mendesain Drone, genre dan 

style pada film, waktu dan lokasi pada film, dan fungsi Drone dalam 

cerita, Drone yang akan tampil memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a) Bergerak dengan cara terbang, 

b) Mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal, 

c) Dapat menyusuri ruang sempit seperti lorong, 

d) Berfungsi sebagai pengamat, 

e) Memiliki senjata, 

f) Dapat mengambil barang untuk dibawa. 

Desain Drone yang diinginkan memiliki bentuk futuristis dan 

dinilai layak berada pada tahun 2028, dan memiliki fungsi seperti yang 

telah dijabarkan sebelumnya. Berdasarkan acuan teori Cantor dan 

Valencia, dalam e-book Inspired 3D short Film Production (2005) yang 

dijelaskan pada bab 2, dalam mendesain obyek properti pada film, karakter 

atau benda mati, perlu diperhatikan penyesuaian antara genre dengan style 
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film. Pada penelitian ini, genre film adalaha science fiction  atau fiksi 

ilmiah dimana obyek yang ada dikembangkan dari hukum sains didunia 

nyata. Sehingga untuk menyesuaikan style desain dengan genre, penulis 

menentukan style desain yaitu realis. Namun jika melihat desain Drone 

nyata, bentuk desain dan fungsi, benar-benar berdasarkan kebutuhan dan 

tujuan benda itu diciptakan, berbeda dalam kebutuhan desain untuk film. 

Dengan istilah exaggeration, yaitu melebihkan bentuk desain, akan 

mendapatkan bentuk yang lebih menarik. Dengan paham hyper reality, 

bentuk Drone yang dibuat menyeimbangkan penampilan agar terlihat 

menarik dan tetap memiliki peran atau fungsi yang diinginkan untuk 

tampil dalam film pendek -720 Iluminasi. 

Dengan batasan yang telah disepakati, penulis membuat desain dengan 

mempertimbangkan desain Drone di dunia nyata dan fiksi. Desain Drone 

mengedepankan penampilan serta mendukung kemampuan Drone. Berikut 

desain Drone dalam sketsa dan pengembangan bentuk dalam 3D komputer 

grafis. 
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Gambar 3.20 Sketsa awal desain Drone. 

 

Sketsa pertama yang dibuat penulis. Pada gambar 3.20 terlihat tiga 

jenis Drone. Pada sisi kiri atas gambar, Drone dibuat dengan desain yang 

mengedepankan fungsi dari pada penampilan. Bagian sisi kanan dan 

bagian bawah gambar, adalah desain Drone dengan menonjolkan 

penampilan yang berkesan futuristik. 

 

 
 

Gambar 3.21 Sketsa awal Drone desain kedua. 
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Gambar 3.22  Desain Drone pertama dibuat dengan 3D komputer grafis. 

 

Pada gambar 3.22, desain Drone bergerak dengan 4 jet kecil, 

masing-masing 2 di bagian kiri kanan. Bentuk desain pertama bergaya 

sederhana, mengedepankan kebutuhan fungsi. Desain Drone pertama ini 

tidak disetujui oleh tim dan sutradara untuk digunakan dalam film, hal ini 

berdasarkan pertimbangan bentuk yang ada pada Drone tidak cukup 

menarik. Kemudian penulis melakukan pengembangan bentuk dengan 
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memberikan kesan lebih futuristik dengan penampilan lebih ramai, terlihat 

lebih banyak memiliki bagian yang menyusun Drone (gambar 3.23). 

 

 

Gambar 3.23 Desain Drone kedua dibuat dengan 3D komputer grafis. 

 

Desain Drone pada gambar 3.24 dibuat berdasarkan hasil 

kesepakatan sutradara dan tim agar Drone berpenampilan lebih menarik 

dan futuristik untuk menggantikan desain pertama (gambar 3.23). Desain 

kedua ini mempertahankan fungsi yang diinginkan, namun bentuk 

dilebihkan untuk menunjukan kesan futuristik. Salah satu bagian yang 

memberikan kesan futuristik adalah alat gerak pada Drone yang 
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merupakan tiga mesin jet kecil yang terdapat pada kanan, kiri, dan 

belakang. Penampilan ini memberikan kesan bahwa teknologi yang 

digunakan lebih maju dari desain Drone sebelumnya. Setelah 

mempertimbangkan fungsi dan teknologi fiksi yang diterpakan pada 

Drone, sutradara dan tim menilai bahwa desain ini tidak dinilai cukup 

layak untuk tampil dalam film pendek -720 Iluminasi, dengan alasan 

bentuk desain kurang menarik dan tidak layak untuk berada di tahun 2028, 

tim menilai penampilan desain kedua ini lebih cocok berada pada masa 

yang lebih maju. Untuk itu penulis membuat desain ketiga dengan 

memperhatikan penampilan agar lebih terlihat menarik dan layak tampil 

dalam seting tahun 2028. 

 
Gambar 3.24 Sketsa Awal Drone desain ketiga. 
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Gambar 3.25 Desain Drone ketiga. 

 

 

Pada gambar 3.25, penulis melakukan pengembangan desain 

Drone dengan memperbaiki bentuk desain yang ada pada desain Drone 

kedua. Drone ketiga berpenampilan lebih sederhana layaknya alat perang 

yang mengedepankan fungsi namun tetap memperlihat kelebihan desain 

agar terlihat menarik. Penulis mempertimbangkan bentuk desain dengan 

desain Drone yang ada pada masa sekarang, seperti Grumman RQ-8A, 

AD-150, dan Aurora Excalibur.  

2. Robot Tank 

Setelah mengamati dan mempelajari hasil riset, penulis mengembangkan 

desain dimulai dari sketsa awal yang menjadi alternatif sebelum memilih 

desain yang akan dipakai. Setelah sketsa, penulis melakukan modeling  
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menggunakan software 3Ds Max untuk dapat dengan mudah 

mempresentasikan kepada tim dan sutradara mengenai pilihan desain yang 

penulis buat. Kondisi yang menjadi batasan desain Robot Tank sebagai 

berikut: 

a. Merupakan kendaraan perang terberat yang digunakan 

Indonesia pada masa 2028. 

b. Memiliki senjata berat seperti meriam, machine gun, atau 

peluncur roket. 

 Pengembangan desain dimulai dari sketsa dan kemudian 

dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan 3D komputer grafis. 

 

 
 

Gambar 3.26 Sketsa awal Robot Tank  
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Ide awal saat membuat kendaraan fiksi ini, sebelum menggunakan 

kata Tank, penulis memiliki ide awal kendaraan berat ini memiliki alat 

gerak berupa kaki. Pada gambar 3.26, penulis membuat sketsa awal 

dimana kendaraan ini berbentuk seperti robot dengan kaki, bagian atas 

gambar sketsa robot dengan dua kaki dan bagian bawah gambar sketsa 

robot dengan tiga kaki. Pada awalnya pergerakan robot ini dibantu 

pendorong jet untuk membantu pergerakan seperti melompat, bukan 

terbang. 

Dengan sketsa awal ini penulis membuat 3D model dari desain 

robot yang berkaki. Pengembangan desain melibatkan pendapat dari 

sutradara dan tim sehingga terjadi diskusi dalam menentukan bentuk dan 

hal-hal yang berkaitan dengan desain seperti cara bergerak, cara berjalan, 

atau senjata yang dibawa. Pada gambar 3.27, penulis melakukan desain 

pertama dengan 3D model, yaitu desain robot dengan empat kaki.  

 

Gambar 3.27 Desain awal Robot Tank. 
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 Berdasarkan pertimbangan tim, alat gerak robot dirubah menjadi 

roda. Perubahan ini berdasarkan alasan kaki tidak cukup kuat dan tidak 

cukup cepat dalam bergerak. Penulis melakukan penggabungan konsep 

kaki dan roda, yaitu menjadi kaki dengan tumpuan roda, gambar 3.28.  

 

Gambar 3.28 Desain Robot Tank, alat gerak kaki dengan roda.  
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Gambar 3.29 Desain Robot Tank dengan alat gerak roda. Dibuat dengan 3D komputer grafis. 

 

 Untuk membuatnya lebih layak sebagai alat perang, penulis 

mendesain ulang keseluruhan bagian pada Robot Tank. Desain yang baru 

terlihat pada gambar 3.30, penulis tidak melakukan perubahan desain kaki 

pada gambar 3.29, namun menutup semuanya dengan bagian yang 

dianggap sebagai pelindung. Selain itu penulis melakukan pembesaran 

torso dan penambahan bagian lainnya seperti meriam di kanan dan kiri, 

dan peluncur roket di pundak. 

3. Monster 

Berdasarkan kesepakatan latar belakang Monster, penulis mulai membuat 

desain bentuk Monster. Dengan mempertimbangkan kondisi yang menjadi 

batasan desain Monster sebagai berikut : 
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a) Berasal dari Ruang angkasa, jalur asteroid antara Mars dan 

Jupiter. 

b) Memiliki fisik batu dan logam.  

c) Cara hidup dengan tidak mengandalkan air seperti makhluk 

Bumi, namun menyerap cahaya sebagai sumber energi. 

d) Dapat menyesuaikan bentuk anatomi dengan tempat 

dimana dia berada. 

Berikut desain awal Monster yang akan digunakan dalam film -720 

Iluminasi. 

 

Gambar 3.30 Sketsa awal Monster.  

 

 

Sebelum disepakati latar belakang Monster dalam film ini, penulis 

sempat memiliki ide desain fisik monster dengan daging atau cangkang. 
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Gambar 3.31 Sketsa awal Monster dengan ide keadaan fisik berdaging. 

 

Setelah menemukan kesepakatan tentang latar belakang Monster, 

penulis membuat sketsa Monster dengan menyesuaikan dengan kondisi yang 

telah disepakati, fisik Monster seluruhnya adalah batu. 

 

Gambar 3.32 Sketsa awal Monster yang dibuat berdasarkan latar belakang. 
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