
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



25 

 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran umum 

Dalam tugas akhir ini, penulis bersama dengan rekan satu tim proyek N.I.E.R. 

akan merancang sebuah film animasi 2D pendek yang berjudul N.I.E.R. dengan 

genre military near-future science fiction dengan gaya semi realistic. Aset dari 

desain film animasi 2D N.I.E.R. ini seperti desain karakter, environment dan efek 

visual dibuat dengan menggunakan software Adobe Photoshop CS5. 

 Dalam proyek N.I.E.R. ini, penulis berperan sebagai perancang desain 

environment atau biasa disebut background artist dalam bidang 2D animasi. Peran 

seorang background artist  adalah merancang konsep dan bentuk visual sebuah 

background atau environment suatu dunia dari sebuah cerita yang nantinya akan 

digunakan dalam sebuah film animasi. Penulis bersama dengan rekan tim proyek 

N.I.E.R. merancang konsep dunia N.I.E.R. sedemikian rupa dengan acuan dari 

naskah cerita yang sudah dibuat bersama-sama. 

 Dalam pengerjaan film animasi 2D berjudul N.I.E.R. ini, penulis melalui 

beberapa langkah-langkah kreatif dalam merancang environment dari dunia 

N.I.E.R. ini. Langkah-langkah tersebut adalah tahap praproduksi dimana penulis 

bersama satu rekan tim proyek N.I.E.R. merancang konsep dan cerita dari film 

animasi 2D pendek N.I.E.R., storyboard, sketsa desain karakter dan environment. 

Langkah berikutnya adalah tahap produksi yang dimana penulis sebagai 

perancang desain environment dunia N.I.E.R. membuat aset gambar environment 
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untuk digunakan dalam film animasi 2D N.I.E.R.. Langkah kreatif terakhir adalah 

pascaproduksi yang dimana, aset gambar environment yang penulis buat, 

disatukan bersama aset gambar karakter menjadi sebuah komposisi film animasi 

2D yang bagus. 

3.2. Sinopsis 

Film animasi 2D N.I.E.R. mengambil setting waktu dan tempat didekat kota 

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia dengan waktunya sekitar tahun 2030 

yang dimana Kalimantan Timur yang merupakan salah satu daerah pertambangan 

batu bara dan penghasil kayu terbesar di Indonesia, lahan-lahan bekas 

pertambangannya dialihkan menjadi tempat pengembangan teknologi tinggi, salah 

satunya adalah kendaraan yang fungsinya seperti tank dan mobil lapis baja dalam 

bentuk robot besar yang umumnya adalah teknologi militer dan berasal dari 

teknologi kendaraan berat konstruksi dan pertambangan. Dan juga menjadi daerah 

konsentrasi pangkalan militer dan musium robot terbesar di Indonesia. 

 Sedangkan cerita utama dari film animasi 2D pendek N.I.E.R. adalah kisah 

seorang prajurit muda bernama Saman yang bekerja sebagai pilot robot militer 

disebuah pangkalan militer yang dekat dengan kota Samarinda. Prajurit ini sedang 

melakukan latihan militer berupa test drive robot militer di area latihan pangkalan 

militer dengan jenis wilayah hutan bersama temannya yang sepangkat dengannya 

bernama Rano. Dengan lawan latihannya adalah atasannya yg seorang letnan 

bernama Agus. Setelah latihan pun mereka kembali ke pangkalan mereka yang 

terletak tidak jauh dari area latihan militer mereka. 
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3.3. Konsep Film Animasi 2D N.I.E.R. 

Dalam merancang konsep film animasi N.I.E.R., penulis bersama rekan timnya 

pertama menentukan genre cerita apa yang akan digunakan dalam film animasi 

yang akan dibuat dan memilih genre yaitu action dan military near-future science 

fiction dengan gaya visual semi realistic. 

 Kemudian penulis dan rekan tim merancang sebuah konsep cerita, desain 

karakter dan environment dari N.I.E.R. yang bertemakan militer. Seperti contoh 

yang dirancang penulis dalam  laporan tugas akhir ini adalah  rancangan desain 

pangkalan militer, kokpit robot militer dan area latihan militer berupa hutan. 

 Setelah mendapatkan gambaran umum dari film animasi 2D N.I.E.R. ini, 

penulis bersama rekan tim proyek N.I.E.R. membuat konsep-konsep lain beserta 

desainnya secara mendetail. Karena sudah ditentukannya tema film animasi ini 

adalah tentang militer maka, perancangan desainnya pun bertemakan militer 

seperti karakter yang akan ada dalam film animasi ini adalah karakter tentara 

bertempatkan di environmentnya adalah pangkalan militer dan area latihan militer 

dengan properti kendaraan berat dan robot. Dan dilihat dari genrenya, maka film 

animasi ini akan menampilkan banyak adegan aksi, memiliki setting dimasa 

depan yang tidak terlalu jauh namun fiksi. 

3.4. Konsep Environment 

Dengan sudah ditentukannya secara mendetail konsep dan desain apa saja yang 

dibutuhkan, maka penulis pun membuat daftar rancangan desain apa saja yang 

akan muncul dalam film animasi 2D pendek N.I.E.R. ini. 
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3.4.1. Area Latihan Militer 

Area latihan militer adalah lokasi pertama yang muncul pada film animasi 2D 

N.I.E.R. dimana karakter-karakter dan environmentnya akan diperkenalkan. Area 

latihan militer ini pun berlokasikan didalam hutan yang berada dekat dengan 

pangkalan militer tempat  tokoh utama tinggal. Area hutan ini pun dirancang 

seperti hutan hujan tropis yang lebat dengan pepohonannya yang tinggi dan 

memiliki bentuk daratan yang memiliki tinggi rendah yang sangat variatif untuk 

dijadikan sebagai tempat latihan penyerbuan, penyusupan dan pengintaian yang 

dimana robot-robot besar bisa bersembunyi dengan mudahnya. Area latihan 

militer ini, lebih dikhususkan untuk melatih pengendalian dan pertarungan 

langsung antar robot dan kendaraan berat lainnya, maka dari itu area latihan 

militer ini memiliki luas wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan 

pangkalan militernya agar memudahkan dalam proses latihan dan memberikan 

banyak alternatif dalam menyusun dan menjalankan strategi misi yang digunakan 

untuk pertempuran. 

 Sedangkan desain area latihan militer ini dibuat dan dibatasi dengan pagar 

beton besar setinggi delapan meter yang lebih tinggi dari robot militernya yang 

berukuran sekitar tujuh meter. Hal ini diperuntukkan agar latihan militer yang 

dilakukan oleh tentara tidak keluar dari area yang diperuntukkan sebagai area 

latihan tempur dan tidak membahayakan daerah diluar area latihan militer seperti 

desa penduduk yang dekat dengan area latihan tempur, fauna dan flora yang 

berada diluar area militer yang dilindungi maupun yang tidak. 
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Pagar beton ini dibuat mengelilingi area latihan militer yang berisi 

perlengkapan dan peralatan berat untuk latihan militer seperti persenjataan 

otomatis yang dikendalikan oleh komputer dan atau orang dan pos-pos bersenjata. 

 Area latihan militer ini pun hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar 

yang berdekatan dengan pangkalan militernya yang dijaga oleh beberapa pos 

pengawas dan menara pengawas, juga lapangan parkir dan lapangan tempat 

memperbaiki dan maintenance ROID, kendaraan lapis baja lainnya, perlengkapan 

dan persenjataan beratnya. 

3.4.2. Kokpit ROID 

Kokpit ROID merupakan kokpit berupa ruangan kecil yang berfungsi sebagai 

tempat mengendalikan robot lapis baja yang dikenal dengan nama ROID dalam 

dunia N.I.E.R. yang berukuran besar sekitar tujuh meter yang dikendalikan oleh 

seorang pilot yang dilatih untuk mengendarai ROID tersebut, dan letak kokpit 

tersebut berada pada bagian dada ROID tersebut. 

 Didalam kokpit tersebut terdapat beberapa monitor besar untuk 

menampilkan keadaan diluar kokpit dan informasi rinci tentang keadaan diluar, 

didalam kokpit serta kondisi ROID tersebut. Selain monitor, didalam kokpit 

terdapat beberapa panel kontrol untuk mengendalikan dan mengatur mekanisme 

ROID oleh pilot dari dalam kokpit juga panel mesin dan komputer yang bisa 

diatur dan diperbaiki dari dalam kokpit apabila terjadi kerusakan secara internal. 

Didalam kokpit juga terdapat sebuah tempat duduk untuk pilot bersandar dan 

mengawasi monitor yang ada didepannya. Tempat duduk tersebut terletak 

ditengah ruangan kokpit yang dikelilingi oleh monitor-monitor, panel kontrol, dan 
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panel mesin dan komputer. Tempat duduk tersebut juga memiliki sebuah sabuk 

pengaman seperti layaknya di mobil maupun di pesawat tempur untuk 

mengamankan pengendara dan pilotnya agar tidak terguncang-guncang ketika 

ROID tersebut jalan atau beraksi juga tambahan berupa pengaman keras seperti 

yang bisa ditemukan pada wahana roller coaster. 

 Desain kokpit ROID ini dirancang untuk mampu melindungi pilot yang 

mengendalikan ROID dari dalam kokpit dari bahaya dan serangan luar dan 

menahan ledakan seperti bom dan tembakan peluru. 

3.4.3. Pangkalan Militer 

Area pangkalan militer merupakan lokasi ketiga yang muncul pada film animasi 

2D N.I.E.R. setelah area latihan militer dan kokpit ROID. Lokasi ini merupakan 

tempat adegan dimana tokoh utama dengan karakter-karakter lain selesai 

melakukan latihan militer dengan ROID mereka masing. Pada area pangkalan 

militer ini, lokasi yang diambil adalah lapangan parkir ROID militer dan 

keseluruhan profil pangkalan militer untuk menunjukkan kondisi dan keadaan 

yang sedang terjadi di pangkalan militer tersebut. 

 Pada area pangkalan militer, terdapat beberapa gedung perkantoran untuk 

mengurus administrasi militer, barak tempat tentara menetap selama menjalankan 

profesi dan pekerjaan mereka, gudang penyimpanan persenjataan dan perbekalan, 

lapangan parkir dan garasi tempat menyimpan kendaraan lapis baja dan berat 

seperti tank dan ROID ketika tidak digunakan, area tempat memperbaiki dan 

maintenance kendaraan lapis baja dan ROID serta gedung pengawasan terhadap 

latihan dan misi. 
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 Area pangkalan militer ini juga dibatasi areanya dengan pagar beton dan 

pagar kawat berduri yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pagar pada 

area latihan militer. Pangkalan militer ini dikelilingi oleh hutan hujan tropis juga 

namun pepohonan yang berada disekitar pangkalan militer tidak setinggi dengan 

pepohonan yang ada pada area latihan militer. Namun sekitar lima ratus meter 

jaraknya dari pangkalan militer, pepohonan ditebang untuk memudahkan visual 

terhadap sekeliling pangkalan militer sehingga pengawasan bisa dimudahkan jika 

terjadi serangan. 

3.5. Metode Tugas Akhir 

Dalam laporan tugas akhir ini penulis melakukan beberapa tahapan dalam proses 

perancangan environment untuk film animasi 2D N.I.E.R. 

3.5.1. Praproduksi 

Tahap praproduksi ini merupakan langkah awal perencanaan, perancangan dan 

tahap proses penelitian yang dilakukan dalam suatu proyek sebelum masuk 

kedalam tahap produksi. Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah pencarian ide 

dari sebuah karya, konsep desain yang akan dibuat nantinya, pematangan ide agar 

pada proses produksi nanti penulis memiliki pegangan kuat terhadap konsep dan 

ide yang ingin direalisasikan nanti kedalam sebuah karya film animasi 2D pendek 

yang berjudul N.I.E.R.. 

 

 

 

Perancangan Environment..., Raswan Orizka, FSD UMN, 2015



32 

 

3.5.1.1.  Brainstorming 

Pada tahap ini penulis bersama rekan tim proyek N.I.E.R. melakukan 

langkah kreatif berupa brainstorming ide dalam membangun konsep 

environment dunia N.I.E.R. yang nantinya akan digunakan dalam film 

animasi. Pada tahap ini penulis dan rekan tim menentukan setting waktu, 

tempat, karakter dan permasalahan yang terjadi dalam film animasi 2D 

N.I.E.R.. 

1. Waktu 

Dalam merancang sebuah environment, perlu untuk menentukan setting 

waktu dari sebuah cerita yang akan digunakan dalam film animasi. Dalam 

film animasi 2D N.I.E.R., penulis dan rekan tim menentukan untuk 

menggunakan setting waktu di masa depan namun tidak terlalu jauh yaitu 

sekitar tahun 2030 jika dilihat dari tahun 2014. Sedangkan setting waktu 

adegan pada cerita utama film animasi ini adalah di waktu siang hari. 

 Dengan mengetahui setting waktunya, penulis pun mendapat 

gambaran pasti tentang bagaimanakah gaya atau bentuk desain 

environment sebuah dunia pada tahun 2030 yang merupakan masa depan 

dari sekarang. 

2. Tempat 

Setting tempat dalam perancangan environment merupakan hal utama 

dalam proses perancangan karena pada tahap perancangan tempat ini 

merupakan pokok bahasan dalam perancangan environment yang dimana 
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penulis dan rekan tim harus menentukan lokasi yang tepat untuk adegan 

dalam film animasi 2D N.I.E.R. beserta isi environment tersebut seperti 

propertinya. Dalam menentukan setting tempat ini, berfungsi juga sebagai 

medium yang akan menambahkan informasi tambahan secara detail 

kepada penonton yang akan menonton film animasi ini. 

 Dalam film animasi ini, penulis dan rekan tim menentukan setting 

tempat terjadinya cerita N.I.E.R. ini yaitu di pangkalan militer, kokpit 

ROID dan area latihan militer berupa hutan yang berada di dekat kota 

Samarinda, Kalimantan Timur. 

3. Karakter 

Penentuan siapa saja karakter yang akan muncul pada film animasi ini 

juga merupakan hal penting karena nantinya karakter-karakter tersebut 

akan memanipulasi dan dimanipulasi secara langsung dan tidak langsung 

oleh environment disekitarnya. 

 

Gambar 3.1. Sketsa Karakter dalam Cerita N.I.E.R. 
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 Penulis beserta rekan tim merancang dan menentukan karakter 

siapa saja yang akan muncul pada film animasi 2D N.I.E.R. ini yaitu tokoh 

utamanya yang merupakan seorang prajurit muda bernama Saman yang 

bekerja sebagai pilot robot militer di pangkalan militer tersebut. Teman 

dari Saman yang berpangkat dan bekerja dibidang yang sama yaitu Rano 

yang memiliki tubuh kekar dan besar daripada Saman. Kemudian dua 

orang atasan Saman dan Rano yaitu Letnan Agus yang dalam film animasi 

ini mengambil peran sebagai lawan latihan militer dari Saman dan Rano, 

dan yang kedua adalah Letnan Surya yang merupakan pengawas dari 

menara pengawas latihan militer ditemani dua operator di menara tersebut. 

Karakter yang terakhir adalah Sersan Nadya yang dimana berperan sebagai 

asisten lapangan Letnan Surya. 

4. Permasalahan dalam Cerita 

Dalam perancangan environment yang akan dirancang penulis, hal lain 

yang perlu diketahui adalah permasalahan dalam cerita film animasi 2D 

N.I.E.R. yaitu, permasalahan utama dalam ceritanya adalah latihan tanding 

militer di area latihan militer berlokasikan di hutan dan juga berlokasi di 

daerah pangkalan militer. Dimana karakter-karakter dalam film animasi ini 

menggunakan robot besar sebagai media latihan mereka. 
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Gambar 3.2. Perbandingan Karakter dengan Robot Militer 

 

 Dengan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam cerita film 

animasi ini, penulis bisa menentukan apa saja properti yang akan ada 

dalam environment N.I.E.R. ini, seperti tempat persenjataan untuk latihan 

militer di area latihan militer hutan, bentuk lokasi hutan yang sudah sering 

dipakai sebagai tempat latihan militer robot besar. Permasalahan mengenai 

latihan militer tersebut dapat mengarahkan penulis dalam menentukan 

secara mendetail apa saja yang perlu dirancang untuk film animasi 2D 

N.I.E.R. ini. 
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3.5.1.2. Studi Existing 

Pada studi existing ini, penulis melakukan studi mengenai environment 

yang digunakan dalam film science fiction, game dan bentuk environment 

nyata yang ada disekitar. 

1. Avatar 

 

Gambar 3.3. Avatar 

(http://www.ozradiobali.com/wp-content/uploads/2012/07/avatar-movie.jpg) 

 

Film ini merupakan film tahun 2009 yang disutradarai oleh James 

Cameron. Film ini menceritakan tentang seorang mantan marinir yang 

cacat bernama Jake Sully yang berusaha menggantikan saudaranya yang 

sudah meninggal untuk pergi ke sebuah planet di luar angkasa bernama 

Pandora yang berisi dengan penduduk pribuminya berupa alien biru yang 

tinggi. Disana dia mengambil tugas sebagai tentara bayaran yang memakai 
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sistem Avatar, sebuah teknologi tinggi yang mampu mengendalikan hasil 

klon alien pribumi Pandora yang sudah direkayasa secara genetis. 

 Dalam film ini, penulis menggunakan desain hutan Pandora sebagai acuan 

perancangan environment area latihan militer untuk dunia N.I.E.R.. Karena 

pada acuan film ini terdapat pertempuran robot dalam hutan, yang 

hutannya seperti hujan hujan tropis yang memiliki pohon besar dan tinggi, 

juga jarak antar pohonnya yang saling berjauhan sehingga memudahkan 

gerak tiap robot dalam hutan tersebut. 

 

Gambar 3.4. Hutan Pandora 

(Avatar, 2009) 

 

 Penulis juga mengambil referensi pangkalan militer yang ada dalam film 

Avatar yang dimana di pangkalan tersebut memiliki tempat parkir robot 

dan area maintenance-nya. Didalamnya terdapat beberapa robot yang 

diparkir di sisi-sisi dindingnya untuk di perbaiki maupun yang tidak 

digunakan juga, sedangkan ditengah ruangan tersebut terdapat jalur untuk 

robot-robot besar tersebut lewati untuk keluar dari ruangan tersebut. 
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Gambar 3.5. Pangkalan Militer di Film Avatar 

(Avatar, 2009) 

 

 Ukuran area parkir dalam pangkalan militer di Avatar termasuk luas 

dikarenakan bentuk robotnya yang besar dan bertujuan untuk menyimpan 

robot-robot tersebut dalam jumlah banyak. Ini dikarenakan untuk 

mempersiapkan pangkalan mereka terhadap serangan mendadak ataupun 

untuk bersiaga seharian penuh. Ruangan tersebut juga memiliki tinggi 

ruangan yg tidak besar namun cukup untuk dilewati robot-robot tersebut 

dan juga agar cahaya lampu yang ada didalamnya bisa langsung mengenai 

robot-robot yang diparkir serta menerangi jalan dalam ruangan tersebut. 

 Dilihat pada film Avatar, area parkir untuk penyimpanan robot ini 

memiliki strutur yang terlihat kokoh dengan adanya beberapa konstruksi 

baja didalamnya dan konstruksi beton yang menopang strukturnya seperti 

dinding dan lantai beton. 
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 Warna yang digunakan pada area ini lebih dominan abu-abu dan kuning 

yang dimana abu-abu ini adalah warna asli dari semen beton sedangkan 

kuningnya adalah warna cat pada tiap sisi konstruksinya sebagai penanda. 

 

Gambar 3.6. Bengkel Mobil 

(http://2.bp.blogspot.com/-v7UpgJV2DJo/UQI0nC1WaoI/AAAAAAAAA7o/ 

hpXWYWca_Rk/s1600/bengkel-resmi-toyota.jpg) 

 Pada ruangan tersebut terdapat beberapa mesin untuk memperbaiki robot-

robot tersebut seperti yang biasa kita lihat pada bengkel mobil maupun 

motor dan juga alat dongkrak untuk menaik-turunkan robot dan pekerja 

ditempat tersebut. 
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2. Mass Effect 3 

 

Gambar 3.7. Environment pada Game Mass Effect 3 

(The Art of Mass Effect 3, 2012) 

 

Mass Effect 3 merupakan game ketiga dari trilogi Mass Effect yang 

dikembangkan oleh Bioware dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Game 

ini merupakan game dengan tema science fiction action role-playing third 

person shooter video game yang bercerita tentang sekelompok orang yang 

berperang melawan invasi alien Reaper yang ingin meng-harvest seluruh 

bentuk kehidupan di galaksi yang nantinya berakhir dengan matinya 

seluruh makhluk hidup dan munculnya kehidupan baru yang 

menggantikan kehidupan lama. 

 Game ini mengambil waktu di masa depan dengan tempat variasi yang 

umumnya berada di planet lain yang ada di galaksi dengan bentuk 

kehidupan lainnya seperti alien. Pada Mass Effect 3 ini, bentuk desain 

environment memiliki kesamaan pada teori yang dikemukakan di bab 2 

mengenai modern and futurist architecture yang dimana bentuk-bentuk 
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bangunannya memiliki bentuk menyerupai kapal luar angkasa, layar 

raksasa, tangga dan terowongan. 

 Bentuk tersebut diaplikasikan pada desain environment dengan ukuran 

yang berskala besar sehingga menciptakan bentuk yang terlihat baru 

namun menyerupai bentuk yang sudah ada seperti yang bisa dilihat pada 

contoh gambar environment Mass Effect 3 dimana bangunannya memiliki 

beberapa menara tinggi yang tipis seperti layar raksasa pada sebuah kapal 

dan digabungkan dengan beberapa bentuk yang bangunan kotak sebagai 

pondasi dari bentuk arsitektural pada umumnya untuk mendukung sebuah 

bentuk ruangan yang ada didalamnya. 

 

3. National Aeronautics and Space Administration 

 

Gambar 3.8. Ruangan Mission Control Center di NASA 

(http://www.nasa.gov/images/content/354233main_jsc2009e121511_hires.jpg) 

 

Ruangan Mission Control di National Aeronautics and Space 

Administration atau yang biasa disebut NASA merupakan tempat dimana 
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NASA mengendalikan dan mengatur misi yang sedang dijalannkan seperti 

ekplorasi bulan, pengaturan satelit di luar angkasa dan pendataannya. 

Dalam ruangan mission control NASA terdapat beberapa monitor besar 

untuk mengamati lebih rinci sebuah misi yg di awasi, dan memberikan 

deskripsi rinci untuk semua pengawas dan operator dalam ruangan 

tersebut mengenai misi. Sedangkan misi yg lebih rincinya lagi di awasi 

oleh tiap-tiap operator misi dari meja kerja masing-masing. Tiap operator 

dalam ruangan Mission Control tersebut memiliki pekerjaan masing, 

seperti operator pesawat ulang alik, operator satelit, operator robot satelit. 

 Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi ruangan NASA 

tersebut sebagai desain dari ruangan komando misi pada pangkalan militer 

dalam dunia N.I.E.R. 
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4. Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team 

 

Gambar 3.9. Mobile Suit Gundam – The 08
th
 MS Team 

(Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team, 1995) 

 

 

Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team merupakan serial animasi tahun 

1995 dari jepang produksi SUNRISE INC. yang bergenre mecha dimana 

menceritakan tentang seorang tentara bernama Shiro Amada dari 

kelompok federasi bumi yang dipindahkan ke pangkalan militer di bumi 

dari luar angkasa. Serial ini mengikuti perjalan Shiro tentang 

perjuangannya memimpin pasukan 08th MS Team melawan kelompok 

Zeon yang merupakan kelompok Pro Luar Angkasa dengan menggunakan 

robot raksasa bernama mobile suit gundam sebagai alat perang mereka 

selain menggunakan tank. 
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Gambar 3.10. Pangkalan Militer 

(Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team, 1995) 

 

Serial ini mengambil lokasi di pedalaman hutan di bumi yang dimana 

kelompok federasi membangun pangkalan militer mereka didalamnya 

untuk mengatasi serangan dari kelompok Zeon. Didalam pangkalan militer 

tersebut terdapat beberapa menara pengawas yang tinggi untuk 

memudahkan tentara yang bertugas mengawasi mampu melihat kesegala 

arah  dan tidak terlalu tehalangi oleh pepohonan yang ada disekitar 

pangkalan militer. Warna-warna yang digunakan untuk bangunan dan 

properti pada pangkalan militer tersebut menggunakan warna-warna yang 

hampir sama dengan sekelilingnya, yaitu hutan. Seperti warna hijau dan 

coklat seperti hutan disekelilingnya agar mampu menyamarkan pangkalan 

mereka dari kejauhan,  namun beberapa konstruksi tidak diberikan warna 

seperti jalanan yang memakai semen namun bercampur dengan tanah 

sehingga warna abu-abu dari semen tersebut terlihat dan warna coklat 

tanah sebagai warna aksen diatas semen tersebut untuk menandakan 
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bahwa jalanannya sudah sering dilewati oleh kendaraan yang sudah 

berjalan di tanah lumpur hutan. 

 

Gambar 3.11. Tempat Penyimpanan Gundam 

(Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team, 1995) 

 

Pada pangkalan militer tersebut juga mereka memiliki tempat untuk 

menyimpan gundam yang tidak mereka gunakan. Tempat tersebut selain 

untuk tempat penyimpanan juga sebagai tempat untuk memperbaiki 

persenjataan dan gundam mereka. Ukuran dan bentuk yang digunakan 

juga memiliki kesamaan yaitu besar dan melebihi tinggi gundam tersebut, 

sedangkan warna yang dipakai juga termasuk warna hijau dan coklat 

sebagai warna elemen hutan. Jika dilihat lebih lanjut lagi, warna-warna 

mencolok tidak banyak dipakai pada set desain pangkalan militer merek, 

hanya beberapa bagian saja unutk menandakan suatu informasi seperti 

warna merah sebagai tanda bahaya atau penanda suatu lokasi. Warna yang 

umum dipakai pada animasi ini adalah warna hijau, hijau kekuningan, 

coklat dan abu-abu. 
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Gambar 3.12. Area Tempur di Hutan 

(Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team, 1995) 

 

3.5.1.3.  Daftar Perancangan Environment 

Setelah menentukan batasan-batasan desain environment yang akan 

muncul pada film animasi 2D N.I.E.R.. Penulis membuat daftar desain 

environment dan properti apa saja yang akan dibuat nantinya sehingga 

penulis mengetahui apa saja yang perlu muncul dan tidak muncul pada 

film animasi 2D N.I.E.R.. 

Tabel 3.1. Tabel Set Environment dan Referensi 

Tempat Environment dan 

Properti 

Referensi 

Pangkalan 

Militer 

Menara Pengawas 

 

http://www.opsrules.com/Portals/153059/images/a3-

52_control_tower.jpeg 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b

5/Covenry_Airport_control_tower_6f07.JPG 

 

http://www.nasa.gov/centers/kennedy/images/conten

t/121841main_slf_tower.jpg 

Lapangan Parkir 

Robot dan 

Kendaraan Lapis 

Baja 

 

http://usarmy.vo.llnwd.net/e2/-

images/2010/05/19/74094/size0-army.mil-74094-

2010-05-20-070547.jpg 
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Area Service & 

Maintenance 

 

http://www.airfields-

freeman.com/PA/Warminster_PA_garage_04.jpg 

 

http://www.robertsgordon.com/content/images/apps/

military-trucks-IR.jpg 

 

Avatar, 2009 

Gedung Perkantoran 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e

3/Kodam_VI_Mulawarman,_Balikpapan.jpg 
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Gudang 

Penyimpanan 

Persenjataan dan 

Perbekalan 

 

http://4.bp.blogspot.com/-

cT7jaMhuRUs/U_FdVAbRLrI/AAAAAAAAYII/T

mFZhJtx2t0/s1600/NorwayCaveVertLowRes.jpg 

Pos Pengawas 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3

8/Amarillo_Air_Force_Base_-_Front_Gate_-

_Postcard.jpg 
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http://static.panoramio.com/photos/large/24682128.j

pg 

Barak 

 

http://www.modspace.com/fileadmin/Media/images/

mobile_offices/classrooms/fort-knox.jpg 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3

4/The_New_Barracks_%2818thC%29,_Edinburgh_

Castle.JPG 
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ROID 

(kendaraan 

berat  robot) 

Kokpit ROID 

 

http://eaassets-

a.akamaihd.net/prod.titanfall.com/sites/default/files/

ArtBook1.jpg 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

CExt96vSy1c/TqlVQqanlMI/AAAAAAAADR8/dK

2qujppyf8/s1600/ana787cockpit13.jpg 

Ruang 

Komando 

Misi 

Area Pengawas dan 

Operator 

 

http://www.nasa.gov/images/content/354233main_js

c2009e121511_hires.jpg 
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 Visual Projector 

Device 

 

http://s59.photobucket.com/user/strike_zero/media/G

undamBuildFighters-

03mkv_snapshot_1532_20131021_110715_zps7687

c27d.png.html 

 

http://4.bp.blogspot.com/-

6eyqpiQJNgg/UdLlg7GG9GI/AAAAAAAAFoc/ehZ

gk6SgXNY/s634/The-battle-arena-for-gundam-

builder-fighter.jpg 

 

Avatar, 2009  
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http://images.sciencedaily.com/2008/01/0801311618

12-large.jpg 

 

http://home.web.cern.ch/sites/home.web.cern.ch/files

/image/engineering_page/2013/01/atlas_magnets.jpg 

Area 

Latihan 

Militer 

Zona Latihan 

Tempur 

 

http://www.vosizneias.com/assets/uploads/news_pho

tos/thumbnails/800_eofeebecxmqo3borwlf1uqlujbvq

nsob.jpg 
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http://img11.imageshack.us/img11/4255/101axg.jpg 

 

http://3.bp.blogspot.com/-

cmi3he4esx4/T_eVeJXMQuI/AAAAAAAAO9A/eB

aE86loymI/s400/416_3.jpg 

 

http://blog.fokado.com/wp-

content/uploads/2012/04/hadiah-menembak_base.jpg 
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 Vegetasi Zona 

Latihan Tempur 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af

/Tengkawang_070312_0055_utk.jpg 

 

Avatar, 2009 

 

 

3.5.1.4.  Sketsa 

Setelah menentukan konsep dari brainstorming, melakukan studi existing 

dan menentukan apa saja desain dari environment dan propertinya yang 

akan muncul serta menghubungkan logika konsep-konsep tersebut dengan 

referensi yang sudah dikumpulkan, penulis melanjutkan pada tahap 

penggambaran sketsa dimana, ide dan gambaran pertama yang muncul 

mengenai desain environment dunia N.I.E.R. digambarkan dengan 
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beberapa variasi desain untuk mendapatkan bentuk dan kecocokan desain 

environment. 

1. Menara Pengawas 

Menara pengawas merupakan bangunan berbentuk menara tinggi untuk 

mengawasi area pangkalan militer yang di puncaknya terdapat sebuah 

ruangan luas berbentuk kotak tempat tentara, operator maupun pengawas 

mengawasi dan melihat keseluruhan pangkalan militer dari puncak menara 

pengawas tersebut. 

 

Gambar 3.13. Sketsa Awal Menara Pengawas 

Bentuk menara pengawas yang diambil adalah berbentuk kotak 

untuk menampilkan kesan kokoh pada bangunan tersebut. Sedangkan 

konstruksi pada bagian puncak tempat observasi berbentuk trapesium 

terbalik yang bagian atapnya lebih lebar dan bagian dasarnya lebih kecil. 

Hal tersebut difungsikan agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke 

ruang observasi menara dan membuat silau pengawas ditempat. 
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Pada bagian atap ruangan observasi, terdapat beberapa alat 

pemancar dan mesin-mesin lainya yang berfungsi untuk mendukung 

pengawasan dan pengendalian dari menara pengawas. Untuk bagian dasar 

dari menara pengawas, terdapat sebuah bangunan yang lebih lebar seperti 

gedung perkantoran. 

 

Gambar 3.14. Sketsa Alternatif Bentuk Menara Pengawas 

Bentuk menara pengawas tersebut, penulis ambil juga dengan 

menggunakan referensi menara pengawas yang ada di bandara pesawat 

untuk mengawasi dan mengatur penerbangan pesawat yang akan mendarat 

maupun terbang dari bandara tersebut. 
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Gambar 3.15. Menara Pengawas di Bandara 

(http://www.opsrules.com/Portals/153059/images/a3-52_control_tower.jpeg) 

 

 

2. Lapangan Parkir 

Lapangan parkir merupakan area yang berfungsi sebagai tempat yang 

khusus diperuntukkan ROID, kendaraan berat dan kendaraan lapis baja 

seperti tank diparkir. Ada dua tipe lapangan parkir pada pangkalan militer, 

yaitu lapangan parkir tertutup dan lapangan parkir terbuka. 
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Gambar 3.16. Sketsa Lapangan Parkir 

 

 Lapangan parkir tertutup memiliki fungsi sebagai tempat parkir ROID, 

kendaraan berat dan kendaraan lapis baja untuk parkir namun memiliki 

atap diatas tempat parkir tersebut untuk melindungi dari panas matahari 

dan hujan. Lapangan parkir tertutup ini juga memiliki fungsi sebagai area 

Perancangan Environment..., Raswan Orizka, FSD UMN, 2015



60 

 

maintenance sementara bagi ROID dan kendaraan yang mengalami 

gangguan dan diperlukan secepatnya untuk dipakai kembali. 

 Sedangkan lapangan parkir terbuka memiliki fungsi yang sama seperti 

lapangan parkir tertutup hanya tidak diperuntukkan sebagai area 

maintenance sementara karena tidak terlindungi dari panas matahari dan 

hujan, hanya sebagai tempat parkir biasa. 

 

 

Gambar 3.17. Sketsa Lapangan Parkir Terbuka 
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3. Area Service & Maintenance 

 

Gambar 3.18. Sketsa Area Service & Maintenance 

 

Area service & maintenance merupakan tempat dimana ROID, kendaraan 

berat dan kendaraan lapis baja di perbaiki dan di service secara berkala 

untuk menjaga keawetan kendaraan seperti membersihkan dari karat, 

penggantian oli dan suku cadang secara berkala. 

 Area service & maintenance memiliki bentuk umum kotak untuk 

memaksimalkan pembagian area didalam ruangan yang diperuntukkan 

untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan yang masuk. Sedangkan pintu 

masuk area service & maintenance hanya beberapa sesuai dengan kolom 

jalur tempat ROID, kendaraan berat dan kendaraan lapis baja di service. 

 Penulis mengambil referensi area service & maintenance ini dari model 

yang ada pada serial animasi Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team. 
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Gambar 3.19. Tempat Penyimpanan Gundam 

(Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team, 1995) 

 

Gambar 3.20. Sketsa Bagian Dalam Area Service & Maintenance 
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Gambar 3.21. Sketsa Alat Service & Maintenance 

 

 

Gambar 3.22. Sketsa Pintu Masuk Alternatif Area Service & Maintenance 
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4. Gedung Perkantoran 

Gedung perkantoran merupakan salah satu bangunan utama yang ada di 

pangkalan militer. Fungsinya gedung perkantoran ini ada banyak karena 

memiliki banyak bagia seperti bagian administrasi untuk perpindahan 

wilayah kerja tiap personil tentara, pendataan keluar masuk barang, 

kendaraan, dan staff. 

 Gedung perkantoran ini dirancang dengan memakai referensi dari 

bangunan KODAM Mulawarman di Kalimantan Timur yang merupakan 

salah satu daerah komando militer di Indonesia. Bentuknya lebih banyak 

mengambil bentuk kotak sedangkan penggunaan atap yang masi segitiga. 

Pada bagian depan gedung perkantoran terdapat juga lambang pangkalan 

militer tersebut sebagai ciri khas dari pangkalan militer ini. 

 Gedung ini memiliki 4 lantai yang memanjang ke samping agar setiap 

bagian dari ruangan yang ada didalamnya bisa lumayan terlihat dari luar. 

 

Gambar 3.23. Sketsa Gedung Perkantoran 
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5. Gudang Persenjataan dan Perbekalan 

Gudang persenjataan dan perbekalan merupakan tempat utama dalam 

menyimpan dan mengamankan persenjata yang dimiliki angkatan 

bersenjata maupun yang disita dan atau ditemukan di luar daerah 

pangkalan militer secara illegal. Tidak hanya sebagai tempat menyimpan 

persenjataan saja, namun perbekalan untuk pangkalan militer pun 

disimpan dan diamankan di gudang persenjataan dan perbekalan. 

 Struktur bangunan ini juga memakai bentuk utama kota sebagai 

pemanfaatan ruang yang maksimal dan memperlihatkan kesan kokoh. 

Pada bangunan ini terdapat pagar kawa berduri yang menempel pada 

dindingnya untuk mencegah pencurian dari gudang ini karena barang-

barang yang ada didalamnya sangat berbahaya dan penting bagi pangkalan 

militer. Terdapat juga lambang pangkalan militer sebagai penanda ciri 

khas bangunan ini. 

 

Gambar 3.24. Sketsa Gudang Persenjataan dan Perbekalan 
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6. Pos Pengawas 

 

Gambar 3.25. Sketsa Pos Pengawas 

7. Barrack 

 

Gambar 3.26. Sketsa Barrack 
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8. Kokpit ROID 

Kokpit ROID merupakan kokpit berupa ruangan kecil yang berfungsi 

sebagai tempat mengendalikan robot lapis baja yang dikenal dengan nama 

ROID dalam dunia N.I.E.R. yang berukuran besar sekitar tujuh meter yang 

dikendalikan oleh seorang pilot yang dilatih untuk mengendarai ROID 

tersebut, dan letak kokpit tersebut berada pada bagian dada ROID tersebut. 

 Di dalam kokpit tersebut terdapat beberapa monitor besar untuk 

menampilkan keadaan diluar kokpit dan informasi rinci tentang keadaan 

diluar, didalam kokpit serta kondisi ROID tersebut. Selain monitor, 

didalam kokpit terdapat beberapa panel kontrol untuk mengendalikan dan 

mengatur mekanisme ROID oleh pilot dari dalam kokpit juga panel mesin 

dan komputer yang bisa diatur dan diperbaiki dari dalam kokpit apabila 

terjadi kerusakan secara internal. Didalam kokpit juga terdapat sebuah 

tempat duduk untuk pilot bersandar dan mengawasi monitor yang ada 

didepannya. Tempat duduk tersebut terletak ditengah ruangan kokpit yang 

dikelilingi oleh monitor-monitor, panel kontrol, dan panel mesin dan 

komputer. Tempat duduk tersebut juga memiliki sebuah sabuk pengaman 

seperti layaknya di mobil maupun di pesawat tempur untuk mengamankan 

pengendara dan pilotnya agar tidak terguncang-guncang ketika ROID 

tersebut jalan atau beraksi juga tambahan berupa pengaman keras seperti 

yang bisa ditemukan pada wahana roller coaster. 
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 Desain kokpit ROID ini dirancang untuk mampu melindungi pilot yang 

mengendalikan ROID dari dalam kokpit dari bahaya dan serangan luar dan 

menahan ledakan seperti bom dan tembakan peluru. 

 Untuk desain kokpit ROID ini, penulis ambil dari model kokpit pesawat 

dan kokpit robot dalam game Titanfall. 

 

Gambar 3.27. Kokpit Titanfall 

(http://eaassets-a.akamaihd.net/prod.titanfall.com/sites/default/files/ArtBook1.jpg) 
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Gambar 3.28. Sketsa Kokpit Tampak ¾ dan Penampang Monitor 

 

Gambar 3.29. Sketsa Kokpit Tampak ¾ dan Posisi Kokpit pada Bagian Dada ROID 
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9. Ruang Komando Misi 

 

Gambar 3.30. Sketsa Ruang Komando Misi - Monitor dan Visual Projector Device 

 

Ruang komando misi merupakan tempat dimana komandan militer beserta 

pengawas dan operator bekerja mengawasi jalannya suatu misi, latihan dan 

operasi militer lainnya. Ruang komando ini terletak didalam area 

pangkalan militer utama, tepatnya didalam menara pengawas. 

  Bentuk ruangan dan area operator serta pengawas mirip dengan ruangan 

mission control center yang ada di NASA, dimana tempat ini merupakan 

ruangan yang mengontrol jalannya misi luar angkasa dan satelit di luar 

angkasa. Di dalam ruangan ini, terdapat sebuah mesin besar yang 

digunakan untuk menampilkan gambar proyeksi secara tiga dimensi yang 

bisa dimanipulasi dengan komputer, mesin ini menggunakan lensa-lensa 

besar yang banyak untuk menampilkan gambar secara tiga dimensi 
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layaknya proyektor dua dimensi hanya saja gambar yang dihasilkan 

memiliki unsur kedalaman secara ruang tiga dimensi. 

  Pada bagian depannya terdapat juga monitor besar yang digunakan untuk 

membantu menampilkan informasi detail tentang misi serta membantu 

menampilkan gambar yang dihasilkan mesin proyeksi tiga dimensi. 

  Awalnya mesin proyeksi tiga dimensi ini atau dipanggil visual projector 

device memiliki bentuk yang kecil seperti meja yang mengambil acuan 

pada model alat proyeksi tiga dimensi pada film avatar. 

 

 

Gambar 3.31. Alat Proyeksi Tiga Dimensi 

(Avatar, 2009) 

 

Namun penulis membuat versi lainnya dengan bentuk lebih besar untuk 

menunjukkan kesan megah dan juga untuk memberikan fungsi yang bisa 

dipakai orang banyak pada ruangan komando misi. 
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Gambar 3.32. Sketsa Ruang Komando Misi Tampak Depan dan Atas 
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Gambar 3.33. Sketsa Alternatif Visual Projector Device 
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10. Zona Latihan Tempur 

 

Gambar 3.34. Sketsa Zona Latihan Tempur - Hutan 

 

Area latihan militer adalah lokasi pertama yang muncul pada film animasi 

2D N.I.E.R. dimana karakter-karakter dan environmentnya akan 

diperkenalkan. 

 Area latihan militer ini pun berlokasikan didalam hutan yang berada dekat 

dengan pangkalan militer tempat  tokoh utama tinggal. Area hutan ini pun 

dirancang seperti hutan hujan tropis yang lebat dengan pepohonannya 

yang tinggi dan memiliki bentuk daratan yang memiliki tinggi rendah yang 

sangat variatif untuk dijadikan sebagai tempat latihan penyerbuan, 

penyusupan dan pengintaian yang dimana robot-robot besar bisa 

bersembunyi dengan mudahnya. Area latihan militer ini, lebih dikhususkan 

untuk melatih pengendalian dan pertarungan langsung antar robot dan 
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kendaraan berat lainnya, maka dari itu area latihan militer ini memiliki 

luas wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan pangkalan militernya 

agar memudahkan dalam proses latihan dan memberikan banyak alternatif 

dalam menyusun dan menjalankan strategi misi yang digunakan untuk 

pertempuran. 

 Penulis mengambil referensi zona latihan tempur dari serial animasi  

Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team yang memiliki kesamaan dalam 

konsep film animasi N.I.E.R. 

  

Gambar 3.35. Area Tempur di Hutan 

(Mobile Suit Gundam – The 08
th

 MS Team, 1995) 

 

  Sedangkan desain area latihan militer ini dibuat dan dibatasi 

dengan pagar beton besar setinggi delapan meter yang lebih tinggi dari 

robot militernya yang berukuran sekitar tujuh meter. Hal ini diperuntukkan 

agar latihan militer yang dilakukan oleh tentara tidak keluar dari area yang 

diperuntukkan sebagai area latihan tempur dan tidak membahayakan 

daerah diluar area latihan militer seperti desa penduduk yang dekat dengan 
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area latihan tempur, fauna dan flora yang berada diluar area militer yang 

dilindungi maupun yang tidak. 

 Pagar beton ini dibuat mengelilingi area latihan militer yang berisi 

perlengkapan dan peralatan berat untuk latihan militer seperti persenjataan 

otomatis yang dikendalikan oleh komputer dan atau orang dan pos-pos 

bersenjata. 

 Area latihan militer ini pun hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar 

yang berdekatan dengan pangkalan militernya yang dijaga oleh beberapa 

pos pengawas dan menara pengawas, juga lapangan parkir dan lapangan 

tempat memperbaiki dan maintenance ROID, kendaraan lapis baja lainnya, 

perlengkapan dan persenjataan beratnya. 

 

Gambar 3.36. Sketsa Zona Latihan Tempur – Area Latih Tembak 
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Gambar 3.37. Sketsa Zona Latihan Tempur - Perbatasan 

 

 

Gambar 3.38. Sketsa Pagar Pembatas 
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11. Vegetasi Zona Latihan Tempur 

 

Gambar 3.39. Sketsa Vegetasi Hutan Hujan Tropis 

 

 

Gambar 3.40. Sketsa Vegetasi yang Rusak 
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12. Properti 

 

Gambar 3.41. Sketsa Properti – Area Service & Maintenance 

 

 

Gambar 3.42. Sketsa Mesin Pembangkit Listrik 
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Gambar 3.43. Sketsa Turret 

 

 

Gambar 3.44. Sketsa Jenis Kendaraan di Pangkalan Militer – Set 1 
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Gambar 3.45. Sketsa Jenis Kendaraan di Pangkalan Militer – Set 2 

 

 

Gambar 3.46. Sketsa Jenis Drone 
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Gambar 3.47. Sketsa Persenjataan dan Amunisi 

 

3.5.2. Produksi 

Tahap produksi merupakan langkah kreatif berikutnya setelah tahap praproduksi 

yang dimana pada tahap produksi ini pembuatan rancangan dari desain 

environment memasuki tahap perancangan final untuk film animasi 2D pendek 

N.I.E.R. berupa aset gambar berwarna. Pada tahap ini juga, desain tetap yang akan 

digunakan di film animasi N.I.E.R. sudah ditentukan dari masing-masing set 

environment  yang akan dibuat. Tidak semua dari sketsa pada tahap praproduksi 

yang akan dibuat versi warnanya, hanya beberapa desain yang akan muncul pada 

film animasi N.I.E.R. saja yang akan dibuat dan diberi warna untuk mengetahui 

warna dan bentuk akhirnya pada film animasi N.I.E.R.  
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Tabel 3.2. Tabel Desain Berwarna 

Tempat Environment dan Properti 

Pangkalan Militer 

Menara Pengawas 

Lapangan Parkir Robot 

Area Service & Maintenance 

ROID (kendaraan berat robot) Kokpit ROID 

Ruang Komando Misi 

Area Pengawas dan Operator 

Visual Projector Device 

Area Latihan Militer 

Zona Latihan Tempur 

Vegetasi Zona Latihan Tempur 
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3.5.2.1. Digital Painting 

Pada tahap ini, penulis mulai merancang desain environment dunia N.I.E.R. 

dalam bentuk berwarna yang akan digunakan pada film animasinya. Pada 

tahap pengerjaan ini, penulis menggunakan software Adobe Photoshop CS5 

dibantu dengan hardware untuk menggambar secara digital yaitu Pen 

Tablet. 

  Pada proses pembuatannya, penulis dibantu dengan sketsa kasar 

konsep environment dunia N.I.E.R. dan storyboard yang sudah dibuat agar 

mengetahui komposisi gambar yang baik dan bagus, peletakan tiap aset 

gambar yg benar agar tidak menghalangi atau terlalu memenuhi frame 

video animasi. 

 

Gambar 3.48. Storyboard 01 

Perancangan Environment..., Raswan Orizka, FSD UMN, 2015



85 

 

 

Gambar 3.49. Storyboard 02 

 

 

Gambar 3.50. Storyboard 03 
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Gambar 3.51. Storyboard 04 

 

 

Gambar 3.52. Storyboard 05 
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 Ditahap ini penulis juga membuat desain environment dunia N.I.E.R. 

dengan menggunakan warna-warna yang memiliki intensity yang lebih 

kearah pucat untuk menunjukkan suasana realistis yang dimana 

pencahayaan matahari membuat warna disekitar jika difoto atau direkam 

menjadi agak sedikit pucat. Pengambilan warna dengan intensity yang 

kearah pucat dilakukan juga karena ingin mencapai suasana yang lebih 

menegangkan karena adegan yang diambil lebih banyak adegan aksi 

pertempuran antar robot di hutan. 

  Untuk pemilihan warna set environmetnt penulis mengambil 

warna-warna yang hampir sama dengan bahan referensi dan digabungkan 

dengan aplikasi teori warna yang dijelaskan oleh Rob Alexander (2011) 

yaitu warna hijau kekuningan yang agak pucat, abu-abu, coklat tua dan 

coklat pucat, warna biru serta warna merah, kuning dan oranye. Warna-

warna tersebut berasal dari warna-warna utama yang dipakai pada 

perancangan environment ini yang lebih umum adalah warna hijau, coklat, 

abu-abu dan biru yang kemudian memiliki beberapa variasi warna lagi 

seperti variasi value, intensity dan temperature. 

  Pemilihan warna tersebut diterapkan pada rancangan environment 

dilihat dari segi fungsi dan jenis material konstruksi yang sudah ditentukan 

untuk tiap-tiap desain yang dimana desain tersebut adalah environment 

pangkalan militer beserta area disekitarnya yaitu berupa hutan. Beberapa 

contoh diantaranya adalah penggunaan warna abu-abu untuk desain 

bangunan beton yang merupakan salah satu warna aslinya adalah abu-abu 
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dengan variasi value dari gelap hingga terang. Dan untuk segi fungsi 

pewarnaan yang diterapkan adalah warna yang hampir sama dengan warna 

penunjang environment disekitarnya yaitu hutan untuk menimbulkan 

fungsi kamuflase pada rancangan environment pangkalan militer yang 

dikelilingi oleh hutan hujan tropis. Sedangkan untuk fungsi lain seperti 

ruangan komando misi dan kokpit pilot diterapkan warna dengan 

temperature dingin yaitu biru untuk memberikan kesan tenang dan dingin. 

 

Gambar 3.53. Color Palette untuk Desain Environment 
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Gambar 3.54. Peta Zona Militer Environment N.I.E.R. 
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Gambar 3.55. Desain Final Menara Pengawas 

 

Gambar 3.56. Desain Final Pangkalan Militer 
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Gambar 3.57. Desain Final Ruang Komando Misi – Visual Projector Device 
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Gambar 3.58. Desain Final Ruang Komando Misi Tampak ¾ Depan dan Atas 
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Gambar 3.59. Desain Final Kokpit ROID Tampak ¾ dan Penampang Monitor 
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Gambar 3.60. Desain Final Kokpit ROID Tampak ¾ Depan dan Posisi Kokpit di 

Dada ROID 
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Gambar 3.61. Desain Final Zona Latihan Tempur 

 

Gambar 3.62. Desain Final Area Service & Maintenance Tampak Luar 
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Gambar 3.63. Desain Final Area Service & Maintenance Tampak Dalam 
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Gambar 3.64. Desain Final Lapangan Parkir 

 

 

Gambar 3.65. Desain Final Vegetasi Zona Latihan Tempur 
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Gambar 3.66. Desain Final Vegetasi Zona Latihan Tempur – Perbandingan Pohon 

Besar dengan Pohon Kecil 

 

Gambar 3.67. Desain Final Vegetasi Zona Latihan Tempur – Vegetasi Rusak 
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Setelah mendapatkan bentuk, warna dan rancangan yang bagus, penulis 

mulai membuat desain aset lebih bersih yang akan dipakai pada film 

animasi N.I.E.R. 

 

Gambar 3.68. Desain Kokpit ROID 

 

 

Gambar 3.69. Desain Area Latihan Militer – Hutan 01 
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Gambar 3.70. Desain Area Latihan Militer – Hutan 02 

 

Gambar 3.71. Desain Pangkalan Militer 

 

Perancangan Environment..., Raswan Orizka, FSD UMN, 2015



101 

 

 

Gambar 3.72. Desain Ruang Komando Misi 

3.5.3. Pascaproduksi 

Pada tahap ini, aset gambar environment yang penulis buat dikompisisikan 

menjadi satu dengan aset gambar karakter oleh animator, kompositor dan editor. 

 

Gambar 3.73. Aplikasi Environment Pangkalan Militer pada Film Animasi 
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Gambar 3.74. Aplikasi Environment Kokpit ROID pada Film Animasi 

 

 

Gambar 3.75. Aplikasi Environment Zona Latihan Militer pada Film Animasi – Hutan 01 
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Gambar 3.76. Aplikasi Environment Zona Latihan Militer pada Film Animasi – Hutan 02 
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