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BAB 3 

METODOLOGI 

 

3.1.  Gambaran Umum 

Dalam proyek solo tugas akhir ini, penulis akan membuat sebuah film animasi 

pendek berjudul ‘Concrete Jungle’ bergenre Cyberpunk dengan gaya semi-

realistik, aset perancangan film animasi ‘Concrete Jungle’ seperti desain karakter, 

lingkungan, prop, dan animasi dibuat menggunakan aplikasi Photoshop CS6, dan 

After Effects untuk tahap compositing. 

Dalam laporan ini akan membahas peran penulis sebagai perancang 

lingkungan (Environment Artist) yang bertugas merancang konsep dan bentuk 

visual lingkungan dan duniaberdasarkan pemahaman dari naskah cerita dan 

script/storyboard yang akan digunakan untuk membuat gambar latar belakang 

pada shot animasi‘Concrete Jungle’.  Dalam pengerjaan film animasi pendek 

‘Concrete Jungle’, penulis akan melewati tahap – tahap kreatif seperti 

praproduksi, yaitu tahap penulis membuat konsep, cerita, script, storyboard, dan 

perancangan desain karakter dan lingkungan. Dan selanjutnya memasuki tahap 

produksi, yaitu tahap pembuatan aset latar belakang, dan animasi yang akan 

digunakan dalam film animasi. Dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu tahap pasca 

produksi, yaitu tahap yang meliputi penyusunan animasi dan latar belakang 

gambar (compositing), pengisian suara, dan finishing. 
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3.2.  Setting 

Sebelum membuat konsep lingkungan dan cerita, terlebih dahulu penulis 

menentukan setting pada film animasi ‘Concrete Jungle’, hal ini diperlukan untuk 

mendapat gambaran dalam membangun sebuah cerita dan konsep agar tetap 

konsisten dan relevan dengan apa yang ingin dibuat. 

Dalam film animasi pendek ‘Concrete Jungle’ menggambil setting dan 

dunia yang fiktif, berlatar belakang waktu masa depan yang tidak terlalu jauh 

namun teknologi telah mencapai titik fiksi ilmiah, meski tidak sepenuh nya 

mempengaruhi/mengganti benda sehari – hari masyarakat gunakan (contoh: masih 

menggunakan buku/koran, masih ada teknologi – teknologi lama yang digunakan 

seperti monitor CRT TV dan komputer,dsb.). 

Pada setting ini terdapat kalangan masyarakat tertentu yang mayoritas 

bertempat tinggal di kota West Precinct bernama kaum Implant yang merupakan 

masyarakat pengguna implan cybernetics dampak dari sebuah inovasi teknologi 

yang memungkinkan manusia dapat terhubung langsung dengan komputer dan 

jaringan internet melalui saraf manusia, inovasi teknologi tersebut menciptakan 

sebuah tren memodifikasi organ tubuh manusia pada masyarakat untuk 

mempermudah kehidupan mereka sehari – hari.  Tren tersebut memunculkan 

kaum Implant, namun inovasi tersebut tak lepas dari dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh kaum Implant dengan adanya penyalahgunaan dan tindakan 

kriminal yang memanfaatkan teknologi tersebut seperti pencurian data pribadi 

seseorang, tindakan kekerasan, tidak dikontrolnya perdagangan organ cybernetics, 

dan maraknya praktik modifikasi cybernetics yang tidak resmi memunculkan 
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sentimen buruk oleh masyarakat biasa terhadap kaum implant, terutama mereka 

yang merasa privasi mereka terancam dan lapangan kerja mereka dicuri oleh 

kaum Implant.  Kesenjangan tersebut menjadi konflik terselubung pada 

setting cerita ini dengan ada nya pemilu kota yang akan dimenangkan oleh 

seorang politikus dari sebuah partai yang mencoba diam – diam menyingkirkan 

kaum implant dengan berkedok mensejahterakan keamanan dan perekonomian 

kota West Precinct dan kota sekitarnya. 

 

3.3. Sinopsis 

Berceritakan seorang polisi penyelidik bernama Simon yang sedang menggangur 

dan bertempat tinggal di kota kumuh West Precinct, Pada pagi hari, Simon seusai 

mandi merasakan ada yang tidak beres dengan tangan kanan cybernetiknya yang 

ia gunakan sejak ia kehilangan tangan kanan nya sehingga ia memutuskan untuk 

pergi ke bengkel kenalannya untuk memperbaiki tangan kanannya.    

Dalam perjalanannya menyaksikan kondisi kota tempat ia tinggal yang 

dalam tegang ditengah masalah pemilu kota yang akan dimenangkan oleh seorang 

politikus yang dianggap menggancam kaum Implants, meski ia tidak menganggap 

dirinya kaum Implants dikarenakan ia menggunakan tangan prostetik dengan 

alasan sebelumnnya kehilangan tangan aslinya, Simon merasakan konflik dalam 

dirinya dari apa yang saksikan dalam perjalanannya yang berdampak pada 

kepihakan dia terhadap pemerintah kota. 
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3.4.  Konsep film animasi 2D ‘Concrete Jungle’  

Dalam perancangan dan penulisan cerita film animasi 2D ‘Concrete Jungle’, 

penulis menentukan genre yang digunakan dalam film ini ialah Cyberpunk dengan 

gaya visual semi realistik. 

Cyberpunk merupakan subgenre dari fiksi ilmiah yang umum 

menggambarkan keterikatan manusia dengan teknologi futuristik dan 

penggambaran latar dunia yang dystopia dan masyarakatnya yang hidup rendahan 

namun memanfaatkan teknologi tinggi, dan berlokasi di lingkungan urban, oleh 

karena nya penulis menetapkan lokasi penceritaan disekitar lingkungan kota dan 

memilih kota berdinding Kowloon sebagai acuan referensi visual dan 

menggunakannya sebagai gambaran umum penampilan kota dikarenakan 

kompleks nya penampilan kota dan susunan bangunan nya yang kumuh tersebut 

dan dikenal sebagai kota dengan kondisi lingkungan yang buruk. 

Dalam cerita film ‘Concrete Jungle’ tidak terlalu banyak menggambarkan 

adegan action namun menceritakan konflik dalam diri karakter utama yang 

berkerja dibidang pemerintahan ditengah polemik pemilu kotadan kesaksian 

karakter utama terhadap fenomena yang terjadi di kota dalam perjalanannya 

menuju bengkel.  Latar waktu setting dalam film pendek yaitu bersekitar masa 

depan tidak terlalu jauh namun memiliki pencapaian teknologi tertinggi namun 

juga masih terdapat pemanfaatan teknologi lama seperti contoh terdapat 

kendaraan - kendaraan mobil lama dengan mobil futuristik di jalanan, dan susunan 

bangunan yang kumuh dengan padatnya lingkungan commercial pada kota West 
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Precinct dan bangunan gedung pencakar langit di kota Central Precinct 

memberikan kesan kontras perbedaan dengan yang tua dan baru.  

 

3.5. Studi  Existing 

Pada studi existing ini, penulis melakukan studi dari referensi yang telah ada 

sebelumnya mengenai environment dari lokasi yang ada di dunia nyata dan karya 

fiksi lainnya yang bertemakan fiksi ilmiah dan Cyberpunk. 

 

3.5.1. Kowloon Walled City 

 

Gambar 3.5.1.a, Kowloon Walled Citysebelum penggusuran. 

(http://www.perspectiveglobal.com/cms/wp-content/uploads/2015/03/011_____Walled-

City_Lands-Department____2-770x472.jpg) 

Merupakan kawasan pemukiman padat yang berlokasi di Kowloon City, 

Kowloon, Hong Kong, kawasan ini terkenal dengan pemukiman yang terlihat 
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sangat megah,kumuh,dan kompleks, dan bangunan – bangunan nya yang terlihat 

saling bertumpa tindih dan berdempetan tanpa menyisakan ruang lahan sekali 

pun, sehingga mendapatkan sebutan nama kota berdinding kowloon/Kowloon 

Walled City, adapun sebutan lain nya yang dalam bahasa Cantonese yaitu Hak 

Ngam Ji Sing (黑暗之城), yang berarti kota kegelapan dikarenakan tingginya 

tingkat kriminalitas dan banyak keberadaan kelompok geng Triad di pemukiman, 

juga lemahnya pengawasan hukum, tingkat polusi lingkungan yang tinggi,dan 

minim sanitasi dan kesehatan, pemukiman ini kini telah dijadikan taman 

dikarenakan pemukiman ini digusur pada tahun 1987.   

Keberadaan bangunan – bangunan di kawasan tersebut dikarenakan lemah 

nya otoritas pemerintahan kota Hong Kong dan tidak adanya kontribusi dari 

arsitek dalam menangani pembangunan di kawasan tersebut, ditambah dengan 

masa building boom dan pertumbuhan ekonomi di Hong Kong pada tahun 1960 

dan banyaknya migran yang bersinggah di pemukiman tersebut. 

Bangunan – bangunan di kawasan Kowloon Walled City yang berukuran 

2.6 hektar terdiri perpaduan rumah susun yang per unit berukuran paling kecil 3x2 

meter hingga 6x2 meter, pembangunan rusun di pemukiman tersebut tidak 

menyisakan ruang sedikit pun tanpa memerhatikan segi keamanan bangunan dan 

teknik sipil, terdapat bangunan yang bersender dengan bangunan lainnya, 

beberapa sudut gang ada yang terlihat sangat sempit dan sulit dilewati, bangunan 

– bangunan rusun di bangun saling tindih hingga ketinggian maksimal 15 lantai, 

dengan banyaknya pagar balkon, teralis jendela, dan unit AC terpasang di setiap 

rusun,banyaknya keberadaan bangunan rusun yang tinggi dan kumuh 
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mempengaruhi lingkungan disekitarnya, ada nya bau tidak sedap dan terutama 

pada area – area sempit yang  menimbulkan pengap dan tidak ada cahaya yang 

masuk ke area tersebut.  

 

 

Gambar 3.5.1.b, Gambar Cross Section Kowloon Walled City 

(http://www.deconcrete.org/wp-content/uploads/2010/03/Kowloon-Cross-section-low.jpg) 

 

Pemukiman tersebut dihuni oleh warga – warga nya yang tercatat 

sebanyak 33.000 orang meski dijelaskan masih banyak warga nya yang belum 

tercatat dan kebanyakan merupakan bukan penghuni tetap, masyarakat 

pemukiman tersebut merupakan pendatang dari Cina sebelum dan pasca Inggris 

menguasai pemerintahan Hong Kong ,yang datang sebagai pengungsi ataupun 

mencari kehidupan yang lebih baik di Hong Kong, dalam sisi ekonomi rata – rata 

masyarakat nya berpenghasilan rendah, mendapatkan penghasilan nya dengan 

bekerja di dalam dan di luar pemukiman, meski tidak dapat ditentukan total 

penghasilan masyarakat di pemukiman tersebut dikarenakan setiap warga 

pendapatannya tidak menentu, rata – rata penghasilan perbulan pekerja di tempat 

usaha dan pabrik di pemukiman dari 1000 HKD hingga 2000 HKD. 
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Gambar 3.5.1.c, Lorong di pemukiman Kowloon Walled City 

(https://www.architectural-review.com/Pictures/web/n/n/f/06_Alley_I_635.jpg) 
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Gambar 3.5.1.d, Lorong di pemukiman Kowloon Walled City 

(https://www.architectural-review.com/Pictures/web/n/n/f/06_Alley_I_635.jpg) 

 

Dalam segi utilitas, terdapat listrik yang disediakan oleh perusahaan 

pembangkit listrik asal Hong Kong bernama China Electric (kini bernama China 

Light and Power), dan distribusi air yang berasal dari sumur galian yang berada di 

lingkungan pemukiman, sambungan pipa air yang disediakan oleh perusahaan 

swasta ,dan kelompok geng Triad yang secara illegal mengambil air dari pipa 

induk saluran air terdekat, dikarenakan banyaknya rusun yang berada di 

pemukiman tersebut, setiap meteran listrik pada rusun dipasang pada 1 tempat 

untuk memudahkan pekerja dari perusahaan pembangkit listrik untuk melakukan 

pemeriksaan, meskipun banyak terdapat pemasangan listrik yang tidak 
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terorganisir dengan kabel – kabel listrik yang tidak terlindungi, dan tercampur 

aduk dengan kabel – kabel asing yang menjalar disetiap sudut celah pemukiman 

dan tidak terpetakan seperti banyaknya kabel antenna tv menjalar dari setiap rusun 

menuju lantai teratas yang tersambung ke tiang antenna masing – masing, 

sehingga menyulitkan pekerja untuk melakukan perbaikan, dan ada juga 

banyaknya masyarakat bertempat tinggal di pemukiman ada yang mencuri listrik.  

 

Terdapat juga masalah pada ketersediaan air, pemerintah hanya memasang 

8 keran publik di kawasan pemukiman, dari 8 keran tersebut hanya terdapat 1 

yang berada didalam pemukiman tersebut, dengan sisanya yang berada diluar 

pemukiman yang sulit dijangkau warga pemukiman dan dikarenakan kebijakan 

pemerintahan yang melarang pemasangan langsung saluran air dari pipa induk ke 

bangunan individual, flat dan pabrik, banyak masyarakat di pemukiman yang 

menggantungkan ketersediaan air kepada keberadaan keran publik dan pihak 

swasta yang menyediakan air melalui dari sumur terdekat dan mengambil 

langsung secara illegal dari pipa induk di luar pemukiman, tidak sedikit warganya 

yang kesusahan oleh penyalah gunaan pihak penyedia air seperti menaiki harga 

perbulannnya, dan menagih lebih awal dari seperti biasanya dikarenakan alasan 

biaya maintenance ataupun untuk menyogok petugas pam.  

Selain itu terdapat masalah sanitasi air yang mencemari saluran air dari 

sumur hingga tidak memungkinkan untuk diminum atau pun dimasak dan sebatas 

hanya digunakan untuk mencuci dan mengepel dikarenakan oleh polusi pabrik 

dari rusun – rusun dan rembesan dari permukaan beton yang kotor dan sebelum 

Perancangan Environment...,Dimas Arief Wicaksono,FSD UMN,2017



adanya pemasangan pipa pembuangan limbah,  banyak limbah manusia yang 

terbuang begitu saja melalui saluran irigasi pemukiman hingga masuk kedalam 

tanah dan mencemari sumur disekitarnya, oleh karenanya banyak warga 

pemukiman pada setiap hari dengan membawa ember plastik menggunakan keran 

publik untuk mengisi air untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci, membawa 

nya pulang ke rusun masing – masing dan kerap bagi yang bertempat tinggal di 

lantai atas perlu menaiki beberapa tangga, ada juga pihak swasta penyedia air 

yang memanfaatkan keran tersebut untuk mengambil air, dan warga yang datang 

untuk mencuci dan mandi ditempat langsung. 

 

 

Gambar 3.5.1.c, Warga yang sedang mandi di salah satu keran publik di pemukiman Kowloon 

Walled City 

(https://www.architectural-review.com/Pictures/web/i/b/u/07_Water_G_635.jpg) 
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Pada bangunan – bangunan rusun tersebut terdapat pabrik pengolahan 

bahan baku seperti makanan, kain, plastik, penyembelihan, dan juga tempat usaha 

seperti toko, klinik,salon, tempat makan maupun sekolah, kuil, dan kapel,  pabrik 

– pabrik tersebut terletak berdekatan dengan rusun – rusun lainnya dan merupakan 

kontribusi besar terhadapan pencemaran di lingkungan pemukiman.  

Pabrik pengolahan makanan seperti permen, mie, roti, dan daging, seperti 

bisnis – bisnis lainnya yang berada di pemukiman, demi keuntungan pendapatan 

pekerja tentunya mengabaikan segi kesehatan dan keamanan,bahan – bahan baku 

dan makanan tersebut kemudian didistribusikan ke luar pemukiman dan untuk di 

jual ke tempat usaha di kota Hong Kong seperti restoran, beberapa pabrik tersebut 

yang berada pemukiman merupakan unit rusun yang diubah langsung menjadi 

pabrik, disatukan dengan tempat tinggal dan ada juga yang disewakan untuk akan 

dijadikan pabrik, termasuk beberapa tempat usaha lainnya seperti beberapa klinik 

dokter yang berada di pemukiman dan mayoritas merupakan klinik dokter, 

sebagian besar pemilik klinik tersebut tidak memiliki izin praktik atau pun 

sertifikat untuk menjalankan usaha klinik tersebut dikarenakan minim nya 

pengawasan hukum di pemukiman tersebut.  

Selain ada nya tempat usaha dan pabrik tersebut ada juga tempat lokalisasi 

prostitusi atau bordil, sarang opium,dan tempat perjudian, beroperasi seperti 

biasanya di pemukiman dan masyarakat menghiraukan keberadaan mereka, 

dikarenakan ada nya keberadaan kelompok geng Triad dan warga – warganya 

yang tidak ingin atau takut mencari masalah dengan mereka. Meski pun dengan 

banyak nya masalah – masalah timbul di permukiman kota berdinding Kowloon 
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tersebut, namun warga – warga menjalankan aktivitas sehari – hari nya dengan 

damai bahkan berusaha saling membantu bila  saat sedang kesusahan, dan banyak 

mencari akal untuk membantu perekonomian mereka dengan membuat berbagai 

jasa dan usaha di permukiman tersebut. Penulis memilih Kowloon Walled City 

sebagai acuan visual untuk film animasi pendek ‘Concrete Jungle’ dikarenakan 

penampilan permukiman yang kumuh dan dystopia dan dampaknya bagi 

masyarakat nya untuk membantu menentukan setting film pendek ‘Concrete 

Jungle’, dan mengambil referensi dari setiap bentuk detail bangunan yang ada di 

pemukiman tersebut seperti rusun dan klinik dokter gigi yang akan diaplikasikan 

dalam salah satu perancangan environment. 
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3.5.2. Metropolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.2.a, Metropolis 

(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51s4VbfTt5L.jpg) 

 

Film fiksi ilmiah animasi Jepang tahun 2001 oleh Rintaro yang merupakan 

adaptasi dari komik Osamu Tezuka dengan nama yang sama. Mengisahkan 

tentang seorang detektif swasta asal Jepang bernama Shunsaku Ban dengan cucu 

nya yang bernama Kenichi datang ke kota Metropolis untuk menangkap 

Dr.Laughton, seorang ilmuwan gila yang terlibat kasus perdagangan organ 

manusia, di lain pihak, Duke Red, seorang penguasa kota Metropolis meminta 
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Dr.Laughton untuk membuatkan robot canggih untuk menggantikan anak 

perempuan nya yang telah meninggal bernama Tima dan menggunakannya untuk 

menguasai dunia. 

 

 

Gambar 3.5.2.b, Kota bagian bawah (https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/25/96/61/259661446c653764851a8193084c3598.jpg) 
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Gambar 3.5.2.c, Kota bagian bawah 

(http://3.bp.blogspot.com/_EXgDI8DeN_E/SpmVOdaybtI/AAAAAAAAFAQ/PdKPsf92b3o/

s1600/shot0081.png) 

 

 

Gambar 3.5.2.d, Kota bagian bawah 

(http://3.bp.blogspot.com/_EXgDI8DeN_E/SpmWCwtspPI/AAAAAAAAFAg/DJ74rnyhSnE

/s1600/shot0241.png) 
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Gambar 3.5.2.e, Kota bagian bawah 

(http://1.bp.blogspot.com/_EXgDI8DeN_E/SpmYQLVtMkI/AAAAAAAAFAw/PdJ2AcNRV

Os/s1600/shot0106.png) 

 

Dalam film ini, penulis akan mengambil referensi dari kota Metropolis 

terutama di kota bagian bawah, setting dalam film ini digambarkan manusia dan 

robot hidup bersamaan di kota Metropolis, namun banyak terjadi tindakan 

diskriminatif terhadap robot dan mereka dipisahkan ke kota bagian terbawah dari 

masyarakat manusia yang tinggal di kota bagian atas yang mayoritas orang – 

orang kaya, masyarakat manusia yang hidup di bagian kota bawah banyak yang 

miskin dan pengangguran hingga muncul sentimen terhadap para robot yang 

menganggap mereka telah mencuri lahan perkerjaan mereka. Pada kota 

bagian bawah digambarkan terlihat kumuh dengan bangunan - bangunan yang 

menopang kota bagian atas namun masih terlihat megah dan lapang, hingga pada 

kota bagian terbawah yang mayoritas dihuni robot dan beberapa manusia, meski 
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masih terlihat ada nya area yang lapang namun terdapat sudut area yang mulai 

tampak padat dan sempit, dan juga minimnya cahaya dari matahari yang masuk ke 

area di bagian kota terbawah tersebut, di bagian kota terendah terdapat banyak 

mesin – mesin utilitas besar dengan robot – robot nya yang beroperasi disekitar 

mesin tersebut, terdapat juga banyak nya sampah – sampah yang dibuang dari 

kota bagian teratas dan rongsokan – rongsokan yang terdapat berbagai jenis benda 

dan organ – organ robot. 

Berdasarkan studi existing ini, penulis akan mengaplikasikan konsep 

lingkungan kota berstruktur bagian bawah dan atas pada proses perancangan 

lingkungan kota film ‘Concrete Jungle’.  
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3.5.3. Ghost In The Shell 

 

Gambar 3.5.3.a, Ghost In The Shell 

(https://myanimelist.cdn-dena.com/s/common/uploaded_files/1448489223-

d82f49be9e53cdc71bad34722bfa45f7.jpeg) 

 

Film animasi Cyberpunk tahun 1992 asal Jepang oleh Mamoru Oshii adaptasi dari 

komik manga karya Masamune Shirow yang merupakan film pertama beberapa 

film dan seri Ghost In The Shell. Menceritakan tentang seorang Cyborg bernama 

Motoko Kusanagi bersama regu kepolisian Section 9 yang memberantas tindakan 

kejahatan terorisme dan cybercrime untuk menangkap hacker misterius bernama 

Puppet Master. 
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Gambar 3.5.3.b, New Port City (http://images-

cdn.moviepilot.com/images/c_scale,h_1040,w_1920/t_mp_quality/pydcvssto55xhvfgojz3/sca

rlett-johansson-s-role-in-doubt-after-ghost-in-the-shell-plot-details-revealed-stunnin-

696215.jpg) 

 

 

Gambar 3.5.3.c, New Port City (https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/9b/b1/93/9bb193d51d9b1b6ce7a6778f370a6e31.jpg) 
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Gambar 3.5.3.d, New Port City (http://www.depauw.edu/sfs/images/Wong14.jpg) 

 

Gambar 3.5.3.e, New Port City (https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/73/b5/31/73b53165a3b92f6e26041544eb1a713a.jpg) 

 

Pada setting yang berlatar waktu masa depan pada film ini digambarkan 

dunia telah terhubung dengan setiap jaringan elektronik yang merubah jalan nya 
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kehidupan, manusia kini memiliki organ – organ cybernetic yang memberikan 

kemampuan lebih dari manusia biasanya dan dapat terhubung langsung jaringan 

elektronik tersebut dengan alam sadar mereka.  

Latar belakang film ini berlokasi di sebuah kota fiktif bernama New Port 

City yang berada di prefektur fiktif Niihama yang merupakan kota megah yang 

dibuat dibangun diatas pulau reklamasi, dalam film ini digambarkan walaupun 

kota tersebut berlokasi di negara Jepang, penampilan kota ini hampir mirip seperti 

kota Hong Kong sehingga terlihat ambigu, terdapat banyaknya papan – papan 

pertokoan dan iklan yang terpasang di setiap sudut bangunan, bangunan – 

bangunan di kota padat ini terdiri dari bangunan apartemen, ruko pertokoan, 

hingga gedung pencakar langit yang yang terlihat megah dan futuristik 

dibandingkan bangunan – bangunan disekitarnya, sehingga menggambarkan 

perbedaan kondisi status pada kota tersebut. 

Dalam studi ini penulis mengambil referensi kota pada film ini terutama 

penggambaran bangunan kompleks kota dan motif oriental di tampilkan melalui 

banyak nya papan – papan pertokoan yang berbahasa Cina, perbedaan desain 

bangunan yang terlihat kumuh dan kotor dengan bangunan – bangunan pencakar 

langit yang terlihat futuristik juga terlihat pada kota ini yang penulis akan gunakan 

untuk mengaplikasikannya pada penampilan bangunan – bangunan kota pada film 

‘Concrete Jungle’.   
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3.6. Konsep Environment 

Latar belakang lingkungan dalam film pendek ‘Concrete Jungle’merupakan 

daerah urban atau kota, terdapat 2 daerah kota dalam film, West Precinct yaitu 

kota kumuh yang menjadi lokasi utama yang muncul dalam film pendek, dan 

Central Precinct, pemandangan cityscape pada beberapa adegan dalam film 

pendek. 

 

Gambar 3.6.a, Sketsa layout kota. 

 

3.6.1. West Precinct 

Kota tempat tinggal protagonis dan latar belakang utama penceritaan dalam film 

animasi, kota West Precinct merupakan sebuah kota pinggiran yang megah dan 

kumuh, bangunan – bangunan pada kota West Precinct terdiri dari banyaknya 

Perancangan Environment...,Dimas Arief Wicaksono,FSD UMN,2017



bangunan – bangunan pada rumah susun  yang saling berhimpitan dengan 

bangunan lainnya dan saling menopang bangunan diatas lainnya. 

 

Gambar 3.6.1.a, Sketsa konsep elevasi kota West Precinct. 

 

Pesatnnya pembangunan yang saling bertumpuan di kota yang diakibatkan 

banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal di kota memunculkan sebuah 

permukaan baru diatasnya yang menjadikannya lahan untuk bangunan megah 

lainnya, hal tersebut berdampak pada lingkungan sekitar bangunan paling bawah, 

dikarenakan banyaknya bangunan kompleks yang saling bertumpuan dan 

berhimpitan dan adanya permukaan baru diatas nya menyulitkan cahaya masuk 

dalam lingkungan daratan, sehingga memunculkan ilusi bawah tanah dan selalu 

terlihat malam pada lingkungan tersebut. 
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Gambar 3.6.1.b, Sketsa konsep bangunan bagian bawah kota West Precinct. 

 

Gambar 3.6.1.c, Gambar storyboard shot 3 dan 4 yang menggambarkan lingkungan rusun di 

kota West Precinct. 
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Gambar 3.6.1.d, Gambar storyboard shot 5, 6, dan 7 yang menggambarkan 

lingkungan rusun di kota West Precinct. 
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Dalam segi kehidupan kota, mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal 

di kota West Precinct merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah,  dengan 

kebanyakan dari mereka adalah kaum Implant hidup bersamaan dengan 

masyarakat biasa, seperti di kota lain pada umumnya, terdapat bangunan 

pertokoan, perkantoran, dan layanan sipil yang menjadi roda kehidupan dalam 

kota ini, 

 

Gambar 3.6.1.e, Sketsa konsep kota West Precinct. 
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Gambar 3.6.1.f, Sketsa konsep bangunan kota West Precinct. 

 

Pada desain kota terdapat banyak nya billboard pertokoan dan papan 

iklanyang terpasang di setiap sudut kota dikarenakan dampak konsumeritas oleh 

banyaknya jumlah penduduk di kota, dengan banyaknya unit peralatan utilitas dan 

jaringan kabel telepon dan listrik yang terpasang di setiap tempat secara tidak 

teratur dan tidak terorganisir. kendaraan – kendaraan digunakan oleh masyarakat 

kota terdiri dari mobil - mobil lama dimodifikasi dengan peralatan futuristik dan 

mobil model baru futuristik dan juga terdapat kendaraan utilitas otomatis seperti 

truk penyapu jalan otomatis, dalam segi aktivitas kota, pemanfaatan drone yang 

digunakan dalam membantu aktivitas sehari – hari kota seperti mengantar barang, 

mengatur lalu lintas jalanan, dan perbaikan. 
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Gambar 3.6.1.g, Gambar sketsa background artkota West Precinct pada shot 7 
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Gambar 3.6.1.h,Gambar sketsa background art kota West Precinct pada shot 10. 

 

3.6.2. Kamar Simon 

Kamar tokoh utama yang berlokasi di sebuah unit rusun di kota bagian bawah 

West Precinct, dalam ruangan kamar berukuran studio ini terdapat perabotan 

tempat tidur, meja beroda, lemari baju, lemari kecil, air conditioning dan laci, 

pada laci tersebut terdapat sebuah peralatan elektronik seperti monitor, peralatan 

khusus pemakai cybernetics, dan buku – buku.  

Di lemari terdapat beberapa piring dan mangkuk kosong bekas, dan 

sebuah beker digital,  ada juga rak dinding di diatas tempat tidur yang terdapat 

beberapa peralatan elektronik dengan kabel – kabel menjalar ke setiap tempat, dan 

meja beroda dengan laptop diatasnya dan berdekatan dengan tempat tidur yang 

digunakan oleh karakter untuk bekerja, mebel pada perabotan ini dirancang 

terlihat berbeda - beda seperti mebel besi tempat tidur yang minimalis dengan rak 
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kayu yang tua, hal ini untuk memberi kesan perbedaan kontras pada ruangan 

tersebut dengan adanya perabot yang terlihat baru dan lama.  

 

 

Gambar 3.6.2.a,Gambar sketsa concept kamar karakter utama. 

 

Gambar 3.6.2.b.Gambar sketsa concept peralatan hologram dalam kamar karakter utama 
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Gambar 3.6.2.c, Gambar sketsa background art pada shot 1 

 

 

3.6.3. Central Precinct 

Pusat pemerintahan yang mengendalikan wilayah kota di sekitarnya berlokasi di 

seberang kota West Precinct dan dikelilingi oleh muara sungai, kota tersebut 

ditinggali oleh penduduk kelas keatas dan berstatus sosial tinggi. Berbeda dengan 

kota West Precinct diseberangnya, bangunan pada kota Central Precinct 

merupakan bangunan – bangunan tidak kumuh dan terlihat sangat megah dari 

bangunan di West Precinct dan terlihat futuristik.  

 

 

 

 

Perancangan Environment...,Dimas Arief Wicaksono,FSD UMN,2017



Di kota terdapat sebuah gedung kolosal yang tinggi melampaui bangunan - 

bangunan disekitarnya yang merupakan sebuah gedung pusat pemerintahan, 

gedung tersebut merupakan simbolisasi otoriter dan penindasan yang mewakili 

kota Central Precinct  dan pengaruhnya terhadap wilayah kota lainnya termasuk 

kota West Precinct. 

 

Gambar 3.6.3.a, Sketsa konsep Central Precinct Governmential Tower 
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Gambar 3.6.3.b, kota Central Precinct. 

 

3.6.4. Klinik Cybernetics 

Tempat tujuan karakter utama untuk memperbaiki tangan prosthetiknya, berlokasi 

di tepi muara sungai di kota West Precinct, bangunan bengkel cybernetics berupa 

bangunan rusun yang diubah menjadi tempat usaha yang disambung dengan 

bangunan semi permanen diatas sebuah kapal berkas (Barge) dikarenakan jenis 

tempat usahanya yang tanpa izin. 
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Gambar 3.6.4.a, Sketsa konsep klinik cybernetics. 

 

Di dalam bangunan pertama yang merupakan rusun terdapat ruang tunggu 

dimana pasien – pasien dapat memesan obat dan menunggu giliran untuk 

memasang / memperbaiki implan cybernetic, di dalam ruangan terdapat dinding 

yang memisahkan ruang tamu tersebut yang menjadi booth untuk pasien yang 

hendak berobat, dinding booth tersebut berupa dinding besi yang terpasang di 

meja counter dengan rolling door, ruang tunggu bengkel terlihat rustic dengan 

terdapat ornamen cat di dinding, rak kayu, dan beberapa pajangan dinding seperti 

foto, lukisan, dan plakat. Ruangan lainnya ialah ruang bedah/operasi yang 

berada di bangunan kedua yang merupakan bangunan rumah kayu diatas kapal 

berkas,  dalam ruangan ini terdapat meja operasiyang terbuat dari kayu dengan 
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peralatan bedahnya, dan tirai rumah sakit, namun juga terdapat peralatan mesin 

dengan monitor – monitor nya untuk memasang implan. 
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