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BAB III 

METODOLOGI 

A. Gambaran Umum 

Pada umumnya film adalah sebuah karya kolektif yang didalam produksinya 

melibatkan banyak orang atau beberapa orang. Untuk film pendek, proses 

pembuatannya bisa saja dilakukan oleh satu orang, tetapi idealnya tim produksi 

sebuah film pendek terdiri dari produser, sutradara, penata kamera, dan editor. 

Sedangkan, pada film yang melibatkan 3D visual effect diperlukan tambahan 

anggota tim yang terdiri dari concept artis, 3D artist, visual effect artis, dan 

compositor. Anggota tim akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing 

dengan melewati tiga tahapan penting yaitu, pra produksi, produksi dan paska 

produksi. Karena penulis adalah creator dan sutradara film -720 Iluminasi ini,  

penulis terlibat mulai dari awal pembentukan ide, eksekusi di lapangan atau 

shooting, proses paska produksi hingga film ini siap untuk ditayangkan.  

B. Tahap Pra Produksi, Pembentukan Kelompok Tim Inti Produksi 

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) memilki program studi DKV (Desain 

Komunikasi Visual) yang didalamnya terdapat tiga peminatan yaitu Desain 

Grafis, Animasi dan Digital Cinematography. Pada Tugas Akhir ini penulis 

berkerjasama dengan tiga orang dari peminatan yang berbeda yaitu, Yunia 

Anggun mahasiswi DKV Digital Cinematography sebagai editor, Rachmanto 

Sadrasika mahasiswa DKV Animasi sebagai 3D modeling dan animator, Anas 
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Armanto mahasiswa DKV Animasi sebagai 3D compositing, serta penulis sendiri 

mahasiswa DKV Digital Cinematography sebagai sutradara. 

Untuk memenuhi tim kerja yang ideal, kami memutuskan untuk meminta 

bantuan kepada 10 orang adik kelas jurusan DKV Digital Cinematography yang 

berbeda satu tahun di bawah angkatan kami untuk menjadi tim tambahan di luar 

tim inti. Dalam hal ini, kami menganggap bahwa mereka adalah orang yang tepat 

untuk kami pilih berdasarkan keterampilan dan kepakaran mereka yang telah kami 

lihat dan mereka sudah cukup dekat dengan penulis sehingga akan lebih mudah 

bekerjasama dalam produksi ini.     

1. Ide dasar 

Setelah kelompok terbentuk dan bertemu beberapa kali pada rapat pembuatan 

Tugas Akhir, kami memutuskan untuk membuat film yang menggabungkan 

live action footage dengan 3D animation dengan demikian kepakaran 

masing-masing anggota tim bisa diekspresikan dalam film ini dengan 

maksimal. Kemudian  kami merencanakan membuat cerita tentang 

kedatangan makhluk asing ke bumi, dan memilih science fiction sebagai 

genre-nya, karena melalui genre ini kami bisa mengakomodasi keinginan dan 

kemampuan masing-masing anggota tim. Selain itu film dengan genre 

science fiction di Indonesia belum populer sehingga kami berharap bisa 

menyumbangkan film yang berkualitas dengan genre ini.  

Dari ide itu sendiri memberikan tantangan bagi kami para kreator baik 

dari segi teknis maupun konsep film untuk mampu menghadirkannya dalam 

bentuk film jadi. Yang membuat penulis berhasrat pada ide cerita ini adalah 
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adanya keterlibatan 3D animation yang akan digabungkan dengan live action, 

sehingga penulis, sebagai sutradara, mempunyai tanggung jawab yang cukup 

besar dalam menginterpretasikan cerita yang ada ke dalam bentuk film. 

Setelah melalui proses yang panjang, naskah dengan judul Iluminasi 

selesai. Namun, setelah melakukan tahapan-tahapan berikutnya sampai 

dengan tahap syuting, terjadi sebuah masalah yang cukup besar yang 

membuat kami harus merubah keseluruhan cerita dengan naskah baru, 

dengan keterbatasan waktu yang tersisa yaitu satu bulan, dan pertimbangan 

waktu yang diperlukan dalam proses paska produksi karena melibatkan 3D 

animation, kami memutuskan menyederhanakan cerita. Awalnya naskah 

berjudul Iluminasi berdurasi 16 menit,  kami merubahnya menjadi naskah 

baru dengan judul -720 Iluminasi berdurasi enam menit dan hanya dikerjakan 

oleh tim inti yang berjumlah empat orang, untuk lebih jelasnya penulis 

membahasnya pada BAB IV. 

2. Sinopsis  

Toni harus menukar batu dari luar angkasa yang dia temukan pada saat 

terjadi hujan meteor di Jakarta, dengan Mia, kekasihnya yang disandera 

orang misterius tak dikenal. Toni diperintahkan membawa batu itu ke daerah 

terlarang dimana tempat itu diisolasi oleh pemerintah dan dijaga oleh militer 

karena merupakan lokasi utama dari jatuhnya meteor, yang diduga 

memabawa tanda-tanda kehidupan makhluk lain dari luar angkasa. Toni 

harus menghadapi robot-robot militer yang bertugas menjaga wilayah 

tersebut untuk bisa menukar batu tersebut dengan Mia. Namun setelah 
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berhasil sampai dilokasi penukaran Toni harus berhadapan dengan wujud asli 

sosok pria misterius, yaitu wujud Monster dari luar angkasa. 

3. Riset awal 

Pada tahapan ini penulis beserta 3D artist melakukan riset untuk keperluan 

teknis yang berhubungan dengan 3D animation dan visual effect yang akan 

kami gunakan. Kami melakukan riset sebagai pengenalan terhadap teknologi 

computer graphic yang berkembang pada dunia perfilman dan untuk 

mempelajari workflow pada proses penggabungan antara live action footage 

dengan 3D animation agar terlihat lebih nyata dan menyatu. Riset dilakukan 

dengan mulai dari menonton behind the scene film-film yang melibatkan 3D 

animation sampai mempelajari tutorial yang ada di beberapa website tentang 

3D animation. 

Dari hasil riset kami mempelajari bahwa pemilihan lokasi menjadi 

salah satu hal yang harus diperhatikan karena pada proses penggabungan live 

action footage dengan 3D animation memerlukan proses motion tracking. 

4. Pembuatan konsep penyutradaraan 

Setelah melakukan pembedahan naskah dari tema dan cerita yang sudah ada, 

penulis sebagai sutradara mulai merancang konsep penyutradaraan yang tepat 

dan sesuai dengan cerita pada naskah dan dengan situasi dan kondisi yang 

dimiliki oleh tim dengan sisa waktu yang kurang dari satu bulan. Disini 

penulis memfokuskan konsep ke dalam tiga hal yang menurut penulis 

menonjol. 
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a. Akting 

Mengarahkan akting dari sang aktor agar tampak meyakinkan ketika 

berhadapan dengan 3D animation yang tidak ada pada saat di lokasi 

syuting.  

b. Director shot 

Disini penulis mengadaptasi teknik handheld untuk kamera pada setiap 

shot agar menimbulkan ketegangan di tiap adegannya sesuai dengan 

kondisi pada naskah. Syuting tetap memperhatikan aspek yang 

dibutuhkan proses motion tracking agar kemunculan 3D character 

tampak nyata. 

Pada film ini ada beberapa tahapan yang penulis tidak lakukan 

karena keterbatasan yang ada dan penulis juga merangkap sebagai 

director of photography (DOP) pada film ini. Pembuatan storyboard, 

floor plan, dan diagram blocking tidak dilakukan oleh penulis. Namun, 

penulis tetap menyiapkan pengarahan blocking untuk menghindari 

adanya overlap antara aktor dengan 3D animation sehingga tidak perlu 

ada proses rotoscoping yang bisa menyita fokus dan waktu pada proses 

3D compositing. 

c. Pengarahan 3D animation dan compositing 

Penulis sebagai sutradara mendampingi dan mengarahkan setiap proses 

animasi dan compositing agar tampak nyata dan sesuai dengan 

kebutuhan cerita.  
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5. Riset konsep dan desain karakter 3D animation  

Setelah melakukan bedah naskah, penulis sebagai sutradara bersama 3D 

artist melakukan riset serta pembuatan konsep dan desain karakter 3D yang 

ada pada naskah. Ada tiga karakter 3D yang akan di buat yaitu: 

a. Drone  

Drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) adalah istilah untuk 

menyebut rangkaian mesin menyerupai pesawat tanpa awak didalamnya 

dan bertindak sesuai program. Riset pertema UAV Grumman RQ-4 

(Gambar 3.1) merupakan Drone berukuran terbesar 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 km2. Penerbangan pertama dilakukan 

pada 28 Februari 1998.  
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Gambar 3.1  UAV Grumman RQ-4 
Sumber: www.flightglobal.com 

 

Riset kedua kami lakukan pada Aurora Excalibur (Gambar 3.2) 

memiliki desain yang unik demi menunjang fungsi sebagai penyerang di 

udara namun dapat melakukan pendaratan atau lepas landas secara 

vertikal dan dapat melaju di udara dengan kecepatan maksimal 460 mph. 

Excalibur diterbangkan pertama kali pada 24 Juni 2009.  
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Gambar 3.2  Aurora Excalibur 
Sumber: www.aurora.aero/tacticalSystems/Excalibur.aspx 

 

Riset ketiga UAV, memiliki kode AD-150 High Speed VTOL 

(Vertical Take-Off and Landing) UAS (Unmanned Aircraft System) yang 
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dikembangkan perusahaan bernama American Dynamics - FlightSystem. 

UAS AD-150 memiliki kemampuan lepas landas dan terbang secara 

vertikal dan melaju cepat diudara. 

 
 
 
 

Gambar 3.3  American Dynamics AD-150 
Sumber: www.adflightsystems.com  
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Setelah melakukan riset mengenai Drone didunia nyata, kami 

juga mencari referensi Drone fiksi yang didapat dari film dan karya 

konsep. Dalam  film Terminator : Rise of The Machine, Drone bernama 

Hunter Killer (Gambar 3.4). Berukuran kecil dengan alat gerak tiga jet 

yang dapat diarahkan sesuai kebutuhan pergerakan Drone. Memiliki 

senjata untuk perlawanan. 

 
 

Gambar 3.4  Hunter Killer 
 Sumber : www.terminator.wikia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.5  Drone fiksi 1– Cyberpunk Droid 

 Sumber : www.digital-art-gallery.com 
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Gambar 3.6  Drone fiksi 2 
Sumber : www.cghub.com 

 

Dari hasil riset, kami menjadikan Drone yang sudah ada didunia 

nyata dan karya fiksi sebagai referensi kami dalam mengembangkan 

karakter Drone agar sesuai dengan kebutuhan cerita pada film -720 

Iluminasi. 

b. Robot Tank  

Robot Tank, nama yang penulis dan tim buat untuk menyebut kendaraan 

perang terberat yang dimilki Indonesia ditahun 2028 dalam film ini. 

Konsep kendaraan perang Robot Tank sepenuhnya fiksi karangan 

penulis bersama 3D artist berdasarkan cerita dan didesain berdasarkan 
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kebutuhan film -720 Iluminasi. Dalam pengembangan karakter Robot 

Tank kami melakukan riset dan mencari referensi tentang tank yang ada 

di dunia nyata.  

 

Gambar 3.7  Robotsketchus.jpeg 
Sumber: www.nuthinbutmech.blogspot.com 
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Gambar 3.8  Heavy_paint.jpeg 
Sumber: www.nuthinbutmech.blogspot.com 

 

 

 

Gambar 3.9  Rook2a.jpeg 
Sumber: www.nuthinbutmech.blogspot.com 
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Gambar 3.10  Tank fiksi 

 Sumber: www.nuthinbutmech.blogspot.com 

 

 

  

Gambar 3.11  Terminator – T1 
Sumber: www. www.terminator.wikia.com 
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Dari semua referensi, kami mempelajari bentuk dan alat gerak 

yang efektif dan sesuai dengan karakter Robot Tank yang ada pada 

naskah film -720 Iluminasi. 

c. Monster 

Monster adalah makhluk luar angkasa yang jatuh ke bumi, pada cerita di 

film -720 Iluminasi monster ini adalah wujud asli dari karakter misterius 

yang Toni (tokoh utama) hadapi untuk menukar pacarnya dengan batu 

kristal dari luar angkasa yang dia temukan. Pada riset karakter Monster 

kami melukannya dengan mempelajari karya fiksi tentang monster dan 

alien.  

Berikut gambar riset karya fiksi monster yang 3D artist 

kumpulakan untuk menjadi inspirasi desain bentuk Monster film -720 
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Gambar 3.12  Monster fiksi 1 

Sumber: www.Gmanmovieblog.blogspot.com 

 
Gambar 3.13 Monster fiksi 2 
Sumber: www.moviewen.com 
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Gambar 3.14  Monster fiksi 3 
Sumber: www.elementscommunity.com 

 

 
 

Gambar 3.15  Monster fiksi 4 
Sumber: www.cryofthekabdah.webs.com  
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Gambar 3.16  Monster fiksi 5 
Sumber: www.theoceanhunter.wikispaces.com 

6. Casting 

Proses casting menjadi salah satu perhatian penulis, untuk mendapatkan 

kualitas akting yang baik karena pada film ini, Toni (tokoh utama) akan 

berhadapan dengan obyek yang tidak ada pada saat syuting sehingga 

diperlukan pemain yang mudah untuk diarahkan. Mengingat waktu syuting 

yang hanya tiga hari dan dengan kondisi banyak lokasi yang belum 

ditemukan memaksa penulis sebagai sutradara harus mendapatkan aktor yang 

mudah diarahkan. Casting dilakukan dengan dua cara, mendatangi peserta 

yang berminat, dan open casting di Universitas Multimedia Nusantara 

(UMN). 
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C. Produksi 

Pada tahapan produksi proses pembuatan karakter 3D animation sudah 

berlangsung setelah kami selesai melakukan pembedahan naskah dan 

pembentukan karakternya. Tim 3D artist mengerjakan pembuatan karakter 3D 

animation sambil menunggu proses syuting yang penulis lakukan bersama editor. 

Syuting berlangsung selama tiga hari yang dilakukan di Kota Tua Jakarta 

dan BSD city. Penulis sebagai sutradara sekaligus DOP di lapangan mengarahkan 

akting aktor dan menentukan bloking 3D animation dan menata semua pergerakan 

kamera. Pada proses syuting, yang turun ke lapangan hanya empat orang yaitu, 

penulis dibantu editor dan dua orang talent.  

D. Paska Produksi 

Tahap paska produksi adalah tahap yang banyak menyita waktu, penulis hadir 

disetiap proses mulai dari proses editing, pemberian animasi, pembuatan musik 

latar dan finishing, tahap paska produksi ini berlangsung hampir tiga minggu.  

Setelah mendapatkan materi syuting editor langsung membuat rouhcut 

kemudian memberikannya kepada 3D artist untuk dilakukan proses motion 

tracking. Setelah mendapat hasil motion tracking 3D artist yang bertugas 

memberikan animasi sudah mulai menyiapkan animasi di dampingi sutradara. 

Setelah itu mulai masuk ke tahap compositing dan setelah selesai, dilakukan 

proses rendering 3D animation. proses rendering memerlukan waktu yang lama 

karena kami dibatasi oleh jumlah komputer dengan spesifikasi yang tinggi yang 

mampu mendukung proses tersebut. Setelah selesai rendering baru dilakukan edit 
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online dan finishing, dangan menggabungkan live action dengan 3D animation, 

color grading dan pemberian musik. 
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