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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam mengerjakan project tugas akhir, penulis bersama tim membuat sebuah 

film animasi 2D yang berjudul “Pandji Njamoek Legendaris”. Secara singkat, 

“Pandji Njamoek Legendaris” merupakan sebuah film animasi pendek bergenre 

action dan comedy yang menceritakan tentang perjuangan seekor nyamuk 

legendaris bernama Pandji. Pandji harus berusaha mencari cara untuk mengatasi 

masalah yang berurusan dengan manusia. Target audience pada film “Pandji 

Njamoek Legendaris” ialah audience dengan umur sekitar 9 hingga 13 tahun, 

dilihat dari bentuk tokoh yang sudah memiliki proporsi dan warna yang lebih 

realis, serta detail yang lebih banyak. Namun cerita dan pesan yang terdapat pada 

film tersebut dapat dinikmati oleh audience dengan umur 13 tahun keatas. 

3.1.1. Sinopsis 

Suatu hari, di sebuah tong yang penuh kubangan air, terlihat para nyamuk betina 

sedang berkumpul di dalam sebuah bar. Tiba-tiba datang seekor nyamuk betina 

lain yang memasuki bar dengan keadaan sekarat. Nyamuk betina tersebut 

memberikan informasi bahwa penghuni rumah di tempat mereka biasa mencari 

darah telah menggunakan obat anti nyamuk terbaru dengan racun yang lebih 

mematikan. Tak lama kemudian nyamuk betina tersebut mati akibat efek samping 

karena terlalu banyak menghirup racun obat anti nyamuk tersebut. Setelah 

mengetahui informasi tersebut, Laras yang bekerja sebagai bartender bar tersebut 
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kemudian meminta bantuan kepada nyamuk legendaris yang bernama Pandji 

untuk mengatasi masalah tersebut. Pandji sang nyamuk legend  yang akhirnya 

bersedia untuk membantu, kini harus mencari cara untuk menghadapi penghuni 

rumah tempat mereka biasa mencari darah. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis pada laporan ini ialah sebagai peneliti dalam proses perancangan 

tokoh pada project tugas akhir film animasi 2D yang berjudul “Pandji Njamoek 

Legendaris”. Penulis bertugas untuk merancang dua tokoh yaitu Pandji  dan 

Laras, dimana Pandji berperan sebagai tokoh utama dan Laras sebagai tokoh 

pendukung. Kedua tokoh tersebut akan dirancang secara detail dari segi fisiologi, 

psikologi, dan sosiologi. 

3.2. Metodologi Penelitian 

Dalam membuat penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari studi pustaka mengenai 

perancangan tokoh melalui artikel dan literature. Penulis juga menggunakan 

referensi berupa film-film animasi dengan genre serupa serta foto – foto sebagai 

data pendukung untuk kepentingan penelitian. Segala sumber tersebut akan diolah 

dan dianalisis secara kualitatif, agar penulis dapat menarik kesimpulan dari 

pembahasan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan 

pada bagian perumusan masalah. 
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3.3. Tahapan Kerja 

Pada tahapan kerja penulis melakukan perancangan dua tokoh yang dimulai dari 

mencari referensi dari foto – foto maupun film – film animasi lainnya. Setelah 

mendapatkan referensi yang cukup, penulis mulai merancang kedua tokoh 

tersebut berdasarkan referensi – referensi yang didapat dan berdasarkan teori – 

teori mengenai perancangan tokoh yang didapat dari berbagai macam literature 

dan artikel. 

Tokoh yang dirancang merupakan nyamuk yang berwujud humanoid. 

Nyamuk tersebut berjenis Culex atau sering juga disebut dengan nyamuk 

rumahan. Penulis merancang tokoh Pandji sebagai tokoh utama dan Laras sebagai 

tokoh pendukung. Berikut merupakan skematika perancangan yang telah penulis 

rancang:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Skematika Perancangan 
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3.4. Referensi 

Penulis menggunakan berbagai acuan referensi yang berupa foto, gambar, serta 

film – film animasi lain. 

3.4.1. Referensi Proporsi Tubuh Tokoh 

Penulis mencari berbagai macam referensi mengenai proporsi tubuh dari film – 

film kartun 2D dengan hierarki tokoh simple untuk dapat merancang proporsi 

tubuh tokoh Pandji dan Laras. Tokoh yang dijadikan referensi ialah Johnny 

Bravo, Mickey Mouse, dan Sonic the Hedgehog karena tokoh – tokoh tersebut 

memiliki genre dan target audience yang kurang lebih sama dengan film “Pandji 

Njamoek Legendaris” yaitu bergenre action comedy dan target audience berusia 

sekitar 9-13 tahun. Penulis merancang proporsi tubuh Pandji dan Laras 

berdasarkan tinggi dari ukuran kepala tokoh – tokoh tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Johnny Bravo 

 (http://wallpapercave.com/johnny-bravo-wallpaper) 

 

Pada tokoh Johnny Bravo, ia memiliki proporsi tinggi sekitar 3 kepala. 

Perancangan Tokoh Serangga..., Yosef Adrian, FSD UMN, 2017

http://wallpapercave.com/johnny-bravo-wallpaper


37 
 

 

 

Gambar 3.3. Mickey Mouse 

 (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d4/Mickey_Mouse.png) 

 

Pada tokoh Mickey Mouse, ia memiliki proporsi tinggi sekitar 2,5 kepala. Selain 

itu, penulis juga menggunakan proprosi dan bentuk dari tangan tokoh Mickey 

Mouse untuk merancang tangan dari tokoh Pandji dan Laras. 

 

Gambar 3.4. Sonic the Hedgehog 

 (http://cartoonbros.com/sonic-the-hedgehog/) 
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Pada tokoh Sonic, ia memiliki proporsi tinggi sekitar 2 kepala. Penulis juga 

menggunakan proporsi dan bentuk dari tokoh Sonic untuk merancang tangan dari 

tokoh Pandji dan Laras. 

3.4.2. Referensi Tokoh Humanoid 

Tokoh Laras dan Pandji merupakan nyamuk dengan wujud humanoid yaitu 

mereka memiliki penampilan serta karakter yang menyerupai manusia. Mereka 

dapat berjalan, beraktifitas, serta berkomunikasi selayaknya manusia. Oleh karena 

itu penulis menggunakan referensi dari film animasi 2D Oggy and the 

Cockroaches dimana para tokoh kecoak yaitu joey, Dee Dee, dan Marky 

merupakan tokoh humanoid, serta dari film animasi 3D A Bug’s Life dimana 

tokoh utamanya yaitu Flik yang merupakan semut yang berwujud humanoid, 

dapat berjalan serta beraktifitas selayaknya manusia. 

 

        Gambar 3.5. Joey, Dee Dee, and Marky 

       (http://weheartit.com/entry/184309141) 
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Gambar 3.6. Flik 

(http://vignette1.wikia.nocookie.net/disney/images/7/77/Flik_Character_Model.png/revision/latest

?cb=20160827035036) 

 

3.4.3. Referensi Kostum 

Film animasi 2D “Pandji Njamoek Legendaris” berlatar di Indonesia tepatnya di 

Jakarta sekitar tahun 1970-an. Penulis harus dapat menunjukkan tampilan pada 

tokoh Pandji dan Laras dengan kostum yang mencerminkan pakaian – pakaian 

yang dipakai orang Indonesia di Jakarta pada tahun 1970-an. Penulis 

menggunakan referensi yang terdapat pada film – film Indonesia tahun 1970-an 

serta dari foto - foto dan gambar tahun 1970-an yang didapat dari internet maupun 

dari album keluarga. Referensi dari film, foto, dan gambar yang didapat sangat 

membantu penulis untuk merancang tampilan dan pakaian dari tahun 1970-an di 

Indonesia untuk tokoh Pandji dan Laras. 
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3.4.3.1. Film 

Penulis menggunakan berbagai macam referensi dari film – film Indonesia tahun 

1970-an untuk mendapaatkan gambaran seperti apa pakaian – pakaian yang 

populer pada tahun 1970-an di Jakarta. Penulis menggunakan referensi dari film 

Badai Pasti Berlalu (1977), Cinta Pertama (1973), Ali Topan Anak Jalanan 

(1977), dan Suci Sang Primadona (1977). 

 

Gambar 3.7. Suci Sang Primadona (1977) 

 (http://onesearch.perpusnas.go.id/Record/IOS2815-oai:dev2.pnri.go.id:arifin-108) 

 

Pada foto film Suci Sang Primadona, penulis menggunakan referensi jaket 

berwarna cokelat yang dikenakan oleh Oom Kapten. Referensi tersebut digunakan 

untuk merancang kostum tokoh Pandji. 
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Gambar 3.8. Badai Pasti Berlalu (1977) 

 (https://qubicle.id/story/badai-pasti-berlalu-maha-karya-musik-pop-indonesia) 

 

Pada foto film Badai Pasti Berlalu, penulis menggunakan referensi jaket 

berwarna cokelat yang dikenakan oleh Roy Marten. Referensi tersebut digunakan 

untuk merancang kostum tokoh Pandji. 

 

 

Gambar 3.9. Ali Topan Anak Jalanan (1977) 

 (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/7/75/Ali-topan.jpg) 
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Gambar 3.10. Junaedi Salat  

 (http://josechoalinge-situs.blogspot.co.id/2013/02/junaedy-salat.html) 

 

Ketiga foto tersebut merupakan foto dari Junaedi Salat yang berperan 

sebagai Ali Topan, penulis menggunakan referensi jaket berwarna cokelat yang 

dikenakan serta gaya rambut Junaedi Salat yang ikal cocok dengan gaya rambut 

tahun 1970-an di Jakarta. Referensi tersebut digunakan untuk merancang kostum 

tokoh Pandji. 

 

Gambar 3.11. Cinta Pertama (1973)  

 (http://cdn1-a.production.liputan6.static6.com/medias/1147466/big-

portrait/038738800_1455880439-cinta_pertama.jpg) 
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Pada poster film Cinta Pertama, penulis menggunakan referensi kemeja 

berwarna cokelat yang dikenakan oleh Rahardjo Djarot serta pakaian yang 

dikenakan oleh Christine Hakim. Kedua referensi tersebut akan digunakan untuk 

merancang kostum tokoh Pandji dan Laras. 

 

Gambar 3.12. Cinta Pertama (1973)  

 (https://cdn-finspi.com/post-image-scaled/00000/640/622685b41.jpg) 

Pada foto film Cinta Pertama, penulis menggunakan referensi pakaian – 

pakaian yang dikenakan oleh tiga orang tersebut. Ketiga referensi tersebut akan 

digunakan untuk merancang kostum tokoh Pandji dan Laras. 

3.4.3.2. Foto dan Gambar 

Penulis juga mencari foto – foto dan gambar yang diambil di Indonesia pada 

tahun 1970-an yang didapat dari internet maupun dari foto album keluarga. Foto – 

foto tersebut juga dijadikan sebagai referensi untuk dapat memperlihatkan pakaian 

– pakaian populer yang dipakai pada tahun 1970-an di Jakarta.  
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Gambar 3.13. Perempuan Indonesia Tahun 1970-an 

 (http://assets.kompasiana.com/statics/crawl/5547356f0423bd8b418b4568.jpeg?t=o&v=700) 

 

Pada foto tersebut, penulis menggunakan referensi pakaian yang 

dikenakan oleh perempuan tersebut. Referensi tersebut akan digunakan untuk 

merancang kostum tokoh Laras serta tokoh perempuan lainnya. 

 

Gambar 3.14. Duo Kribo 

 (http://akumassa.org/wp-content/uploads/2010/03/duokribo-vol1-470x464.jpg) 
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Pada foto tersebut, penulis menggunakan referensi rambut dari Ahmad 

Albar dan Ucok Harahap yang akan digunakan untuk merancang kostum rambut 

dari tokoh Pandji. 

 

Gambar 3.15. We Can Do It 

   (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/We_Can_Do_It%21.jpg) 

 

Pada gambar poster We Can Do It di atas, penulis menggunakan referensi 

ikat kepala yang dikenakan oleh perempuan tersebut. Referensi tersebut akan 

digunakan untuk merancang kostum tokoh Laras. 
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Gambar 3.16. Foto Keluarga 

 (Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada foto tersebut, penulis menggunakan referensi pakaian yang 

dikenakan oleh perempuan tersebut. Referensi tersebut akan digunakan untuk 

merancang kostum tokoh Laras serta tokoh perempuan lainnya. 

 

 

Gambar 3.17. Foto Keluarga 

 (Dokumentasi Pribadi) 
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Pada foto tersebut, penulis menggunakan referensi pakaian yang 

dikenakan oleh perempuan tersebut. Referensi tersebut akan digunakan untuk 

merancang kostum tokoh Laras serta tokoh perempuan lainnya. 

 

Gambar 3.18. Foto Keluarga 

 (Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada foto tersebut, penulis menggunakan referensi pakaian yang 

dikenakan oleh perempuan - perempuan tersebut. Referensi tersebut akan 

digunakan untuk merancang kostum tokoh Laras serta tokoh perempuan lainnya. 

3.4.4. Referensi Personality 

Untuk menentukan personality dari tokoh Pandji dan Laras, penulis juga 

menggunakan referensi personality dari tokoh – tokoh lain yang dapat mendukung 

perancangan dari kedua tokoh tersebut.  

Pada tokoh Pandji penulis menggunakan referensi personality dari tokoh 

Wolverine. Wolverine merupakan tokoh yang misterius, penyendiri, kuat, ditakuti 

oleh masyarakat karena kekuatannya, serta suka menolong yang lemah. 

Personality tersebut sangat cocok dengan tokoh Pandji pada segi sosiologi dan 

psikologinya. 
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Gambar 3.19. Wolverine 

 (http://st-listas.20minutos.es/images/2008-01/5000/76430_640px.jpg?1201077536) 

 

Sedangkan untuk tokoh Laras penulis menggunakan referensi personality 

tokoh Raven dari Teen Titans dan Lois Lane dari Superman. Raven merupakan 

anggota dari Teen Titans yang paling dewasa, dan bijaksana. Dalam menghadapi 

masalah yang gawat ia selalu mencari jalan keluarnya dengan sikap yang tenang 

dan cool. Sedangkan Lois Lane merupakan tokoh pendukung yang membantu 

Superman dalam menghadapi masalahnya. Ia merupakan tokoh yang tangguh dan 

berani menghadapi bahaya dalam menjalankan tugasnya serta dalam menolong 

Superman. Lois Lane juga bersikap cool dan percaya diri dalam menghadapi 

masalah. Personality dari kedua tokoh tersebut sangat cocok dengan tokoh Laras 

pada segi sosiologi dan psikologinya. 
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Gambar 3.20. Raven 

 (https://static.comicvine.com/uploads/original/12/121824/2399955-Raven_tv.jpg) 

 

 

Gambar 3.21. Lois Lane 

 (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/96/Loislane.png) 

 

3.5. Proses Perancangan Tokoh 

Pada proses perancangan tokoh, penulis melewati berbagai tahap mulai dari 

perancangan bentuk tubuh tokoh, eksplorasi tokoh, eksplorasi warna tokoh, 

hingga desain final dari tokoh tersebut.  
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3.5.1. Pandji 

3.5.1.1. Three Dimensional Character Tokoh Pandji 

1. Sosiologi 

Saat Pandji masih berupa jentik nyamuk, tumpahan jamu jatuh di 

kubangan air tempat ia tinggal. Semua saudaranya dan kedua orang tuanya 

mati terkena cairan jamu tersebut. Nampaknya hanya Pandji yang hidup 

dan ia memiliki kekuatan super karena cairan jamu tersebut. Karena 

kejadian tersebut Pandji menjadi nyamuk yang pendiam dan perenung. Ia 

jarang bersosialisasi dengan nyamuk – nyamuk lainnya karena mereka 

takut akan kekuatan Pandji. Mereka menganggap Pandji sebagai nyamuk 

yang aneh karena itu mereka menghindarinya. Pandji hanya memiliki satu 

teman yaitu nyamuk perempuan bernama Laras. Pandji pernah menolong 

nyawa Laras dari Laba – Laba yang ingin memakannya. Sejak kejadian 

tersebut mereka menjadi teman. 

2. Psikologi 

Pandji merupakan tokoh yang introvert, namun ia sangat percaya diri 

dalam menghadapi masalah. Pandji memiliki kebiasaan menggigit tusuk 

gigi, ia menganggap tusuk giginya sebagai keberuntungan. Ia tidak takut 

akan apapun kecuali akan masa lalunya yang terus menghantui pikirannya 

dimana keluarganya mati semua sehingga ia harus bertahan hidup sendiri 

tanpa bantuan siapa – siapa. Dengan kekuatannya ia selalu membantu 

yang lemah walaupun nyamuk – nyamuk lainnya takut akan dirinya. 
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3. Fisiologi 

Pandji merupakan nyamuk laki – laki yang berumur 30 tahun. Pandji 

merupakan nyamuk yang berjenis Culex dengan kulit berwarna cokelat 

dan warna mata hitam. Berbeda dengan nyamuk lainnya, Pandji memiliki 

kekuatan super. Kekuatan super yang ia miliki ialah ia sangat kuat 

sehingga mampu mengangkat sesuatu yang jauh lebih berat serta ia 

mampu terbang dengan sangat cepat hingga terlihat seperti menghilang. Ia 

mendapatkan kekuatan tersebut saat masih berupa jentik nyamuk setelah 

kubangan air tempat tinggalnya tercampur tumpahan jamu. Jamu tersebut 

juga menyebabkan Pandji memiliki rambut kribo yang berwarna hitam, 

berbeda dengan nyamuk – nyamuk lainnya yang tidak memiliki rambut. 

Pandji selalu mengenakan kemeja berwarna biru muda dan mengenakan 

jaket kulit berwarna cokelat. Ia mengenakan ikat pinggang berwarna hitam 

dengan kepala berwarna kuning. Pandji selalu menggigit tusuk gigi pada 

mulutnya. 

3.5.1.2. Perancangan Bentuk Tubuh Pandji 

Hal pertama yang dilakukan penulis dalam merancang tokoh Pandji ialah 

menentukan proporsi tinggi tubuh Pandji berdasarkan referensi dari tokoh dengan 

hierarki simple seperti Johnny Bravo, Sonic, dan Mickey Mouse. Tokoh-tokoh 

tersebut memiliki tinggi badan 3, 2, dan 2,5 kepala. Penulis memutuskan untuk 

merancang Pandji dengan proporsi tinggi 4 kepala dengan beberapa alasan, yaitu: 
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1. Menyesuaikan dengan anatomi dasar serangga yang terdiri dari bagian 

kepala, thorax, abdomen, dan bagian kakinya. 

2. Dengan proporsi 4 kepala dapat mempermudah penambahan detail.  

 

 

Gambar 3.22. Perancangan proporsi tinggi tokoh Pandji  

 (Dokumentasi Pribadi) 

 

Untuk bentuk dari tangan Pandji, penulis menggunakan referensi dari 

tangan tokoh Mickey Mouse dan Sonic. Pandji juga mengenakan sarung tangan 

putih seperti kedua tokoh tersebut, namun Pandji hanya memiliki tiga buah jari, 

dimana Sonic memiliki lima jari dan Mickey Mouse hanya memiliki empat jari 

pada setiap tangannya. 
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Gambar 3.23. Perancangan bentuk tangan tokoh Pandji 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Karena Pandji merupakan tokoh humanoid, maka penulis merancang 

bentuk kasar yang akan menggambarkan sosok Pandji tersebut. Penulis 

merancang tokoh Pandji dengan bantuan referensi dari wujud nyamuk culex dan 

menggabungkannya dengan referensi serangga tokoh humanoid seperti Flik dari A 

Bug’s Life dan para kecoak dari oggy and the Cockroaches. Berikut proses awal 

perancangan bentuk humanoid Pandji: 
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Gambar 3.24. Perancangan awal bentuk humanoid Pandji 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Berikutnya, penulis merancang bentuk dasar dari tokoh Pandji dengan 

menggunakan teori Bancroft mengenai shape. Penulis menggunakan teori dari 

Bancroft dengan menggunakan shape lingkaran dan persegi untuk bentuk dasar 

dari tokoh Pandji. Menurut Bancroft bentuk lingkaran menggambarkan tokoh 

yang lucu serta ramah dan bentuk persegi menggambarkan tokoh yang kuat dan 

kokoh. Bentuk persegi juga cocok dengan archetype Hero dari tokoh Pandji yang 

memiliki kebaikan, kekuatan, dan keberanian. Karena film “Pandji Njamoek 

Legendaris” ini bergenre action dan comedy, bentuk lingkaran dan persegi sangat 

cocok untuk digunakan dalam merancang tokoh pandji yang merupakan nyamuk 

dengan kekuatan super. Berikut merupakan bentuk dasar dari tubuh Pandji: 
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Gambar 3.25. Bentuk dasar tubuh Pandji 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Penulis kemudian menggunakan teori Bancroft mengenai hierarki tokoh. 

Hierarki tokoh yang digunakan untuk tokoh pandji ialah tokoh yang simple. 

Karena film “Pandji Njamoek Legendaris” ini memiliki genre comedy, maka 

tokoh – tokohnya akan dibuat sederhana namun memiliki gaya serta ekspresif 

wajah yang kuat. Penulis juga menggunakan referensi dari anatomi nyamuk Culex 

untuk dapat memberikan detail nyamuk pada tubuh Pandji seperti menambahkan 

dua jumlah tangan, memberikan detail garis – garis pada tubuhnya, memberikan 

sepasang sayap nyamuk, serta memberikan mulut nyamuk yang panjang. 
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Gambar 3.26. Perancangan hierarki tokoh dan detail nyamuk Culex pada tokoh Pandji 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

3.5.1.3. Eksplorasi Tokoh Pandji 

Tahap berikutnya yang penulis lakukan ialah melakukan berbagai macam 

eksplorasi terhadap tokoh Pandji. Tokoh Pandji sudah mengenakan kostum yang 

merupakan pakaian pria yang dikenakan di Jakarta sekitar tahun 1970-an. Kostum 

Pandji dirancang dengan menggunakan referensi – referensi kostum yang telah 

didapatkan penulis. Penulis juga melakukan beberapa eksplorasi terhadap proporsi 

tubuh Pandji. Berikut berbagai eksplorasi terhadap tokoh Pandji: 
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Gambar 3.27. Eksplorasi tokoh Pandji  

(Dokumentasi Pribadi) 
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Setelah melakukan berbagai eksplorasi terhadap tokoh Pandji, penulis 

memutuskan bahwa desain berikut merupakan desain yang paling mewakili tokoh 

Pandji berdasarkan bentuk, archetype, serta kostum tokoh: 

 

Gambar 3.28. Desain tokoh Pandji  

(Dokumentasi Pribadi) 
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Namun tokoh Pandji jadi terlihat terlalu kebaratan dengan memakai topi 

dan jaket kulit besar yang bergaya barat. Desain Pandji seperti itu tidak cocok 

dengan setting di Jakarta sekitar tahun 1970-an. 

Oleh karena itu, Penulis merancang kembali kostum dari Pandji dengan 

menggunakan referensi foto dari Junaedi Salat dimana beliau mengenakan jaket 

berwarna cokelat. Penulis juga menggantikan topi Pandji dengan rambut kribo, 

yang diambil dari referensi rambut Ahmad Albar dan Ucok Harahap pada tahun 

1970-an.  

 

 

 

 

 

                                           Gambar 3.29. Eksplorasi Kepala Pandji  

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30. Eksplorasi kerah dan Jaket Pandji  

(Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.31. Eksplorasi Lengan Jaket Pandji  

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Dengan perancangan desain Pandji yang baru, penulis memutuskan bahwa 

desain tokoh dari Pandji berikut merupakan desain tokoh yang paling mewakili 

setting di Jakarta pada tahun 1970-an: 

 

Gambar 3.32. Desain akhir tokoh Pandji  

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.5.1.4. Eksplorasi Warna Tokoh Pandji 

Tahap berikutnya yang penulis lakukan dalam merancang tokoh pandji ialah 

dengan melakukan eksplorasi warna terhadap tokoh Pandji. Pertama, penulis 

menentukan warna apa yang akan dipakai pada kulit Pandji. Oleh karena itu, 

penulis melakukan eksplorasi terhadap warna - warna yang sejenis dengan warna 

nyamuk Culex.  

 

Gambar 3.33. Eksplorasi warna kulit tokoh Pandji  

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada lengan – lengan Pandji, penulis tidak menggunakan warna yang sama 

seperti pada tubuh Pandji. penulis menggunakan warna hitam untuk membedakan 

antara tubuh dengan lengan agar terlihat lebih kontras. 
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Gambar 3.34. Warna lengan Pandji 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Untuk jaket Pandji, penulis juga melakukan berbagai eksplorasi warna, 

hingga akhirnya penulis menggunakan warna cokelat yang menggambarkan 

kehangatan, keteguhan, dan kekokohan. Warna cokelat tersebut sangat cocok 

dengan personality dari tokoh pandji. Sedangkan untuk kemeja Pandji, penulis 

menggunakan warna biru untuk menciptakan perpaduan antara warna cokelat 

yang hangat dan warna biru yang sejuk.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.35. Eksplorasi Warna kostum tokoh Pandji 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.36. Detail Kostum Pandji 

                                             (Dokumentasi Pribadi) 

 

3.5.2. Laras 

3.5.2.1. Three Dimensional Character Tokoh Laras 

1. Sosiologi 

Walaupun Laras sedikit introvert, namun ia tidak separah Pandji. Ia masih 

bersosialisasi dengan nyamuk – nyamuk lainnya namun kadang lebih 

memilih untuk menyendiri. Laras merupakan nyamuk yang bijaksana dan 

dipercaya oleh pelanggan barnya dimana semuanya merupakan nyamuk 

perempuan. Ia dianggap sebagai pemimpin nyamuk perempuan oleh para 

pelanggan barnya. Laras bekerja sebagai bartender sekaligus pemilik bar 

ialah karena saat Laras masih kecil, ayahnya selalu pergi ke bar dan pulang 
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dengan mabuk. Masa kecil Laras diisi dengan kekerasan rumah tangga 

yang disebabkan oleh ayahnya yang pemabuk. Laras memiliki beberapa 

teman, namun temannya yang paling istimewa ialah Pandji yang telah 

menolongnya dari Laba – Laba yang ingin memangsanya. Ia terkagum 

melihat keberanian dan kekuatan super yang dimiliki Pandji. Berbeda 

dengan nyamuk lainnya, Laras tidak takut dengan Pandji namun merasa 

sedih dengan keadaan yang menimpa Pandji. 

2. Psikologi 

Laras merupakan tokoh yang sedikit introvert. Laras cenderung suka 

merenung dan kadang bersikap dingin, namun dihatinya ia sangat peduli 

dan baik hati. Laras sangat mempedulikan kepuasan pelanggan barnya 

sehingga ia membiarkan para nyamuk perempuan untuk membuat aturan 

sendiri dimana para nyamuk laki – laki dilarang masuk bar, walaupun ia 

sangat menyayangkannya. Laras merupakan pekerja yang rajin demi 

membuat barnya menjadi bar nyamuk paling terkenal di Jakarta. Ia 

merupakan nyamuk yang tangguh dan percaya diri. 

3. Fisiologi 

Laras merupakan nyamuk perempuan yang berumur 27 tahun. Ia 

merupakan nyamuk yang berjenis Culex dengan kulit cokelat dengan 

warna mata hitam. Berbeda dengan Pandji, Laras tidak memiliki rambut 

seperti nyamuk – nyamuk lainnya. Laras selalu mengenakan ikat kepala 

berwarna merah dengan polkadot putih yang diikat di kepalanya dan ia 
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juga menyelipkan pensil pada ikat kepalanya. Pensil tersebut digunakan 

oleh Laras untuk mencatat pesanan pelanggan saat ia bekerja di barnya. Ia 

juga mengenakan pakaian blus berwarna ungu yang digulung pada 

lengannya. Karena Laras bekerja sebagai bartender pada bar miliknya, ia 

selalu mengenakan celemek hitam yang diikatkan pada pinggang dan 

lehernya. 

3.5.2.2. Perancangan Bentuk Tubuh Laras 

Setelah melalui proses perancangan tokoh Pandji, penulis memiliki acuan yang 

lebih jelas untuk merancang tokoh Laras. Penulis menggunakan langkah awal 

yang sama pada tokoh Laras yaitu dengan menentukan tinggi proporsi tubuh 

Laras serta bentuk tangan Laras berdasarkan referensi yang sama dengan tokoh 

Pandji, yaitu Johnny Bravo, Sonic, dan Mickey Mouse.  

Sama seperti Pandji, Laras juga merupakan tokoh nyamuk humanoid. 

Karena itu perancangan dasar tokoh Laras juga dengan menggabungkan referensi 

dari nyamuk Culex, dari tokoh Flik, dan para kecoak dari Oggy and the 

Cockroaches.  

Untuk merancang bentuk dasar dari tokoh laras, penulis menggunakan 

teori dari Bancroft yaitu menggunakan shape lingkaran. Menurut Bancroft bentuk 

lingkaran menggambarkan tokoh yang menarik, lucu, dan bersahabat. Karena film 

“Pandji Njamoek Legendaris” memiliki genre comedy, maka tokoh tersebut harus 

terlihat lucu dan menarik. Berbeda dengan Pandji, Laras tidak memiliki bentuk 

persegi karena bentuk postur tubuh perempuan tidak berbidang seperti laki – laki. 
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Laras merupakan tokoh dengan archetype ally karena ia merupakan tokoh 

pendukung yang membantu Pandji dalam menghadapi masalah. 

 

Gambar 3.37. Bentuk dasar tubuh Laras 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Selanjutnya penulis menggunakan teori dari Bancroft mengenai hierarki 

tokoh. Sama seperti Pandji, Laras juga menggunakan hieararki tokoh simple. 

Laras akan dibuat sederhana dan memiliki gaya serta ekspresi wajah yang kuat. 

Penulis juga memberikan detail nyamuk pada tubuh Laras sama seperti Pandji 

berdasarkan referensi dari nyamuk culex. Namun untuk tokoh Laras, penulis 

merancang wajah Laras sedikit berbeda dengan tokoh Pandji. Karena Laras 

merupakan nyamuk perempuan, ia memiliki bulu mata yang lentik dan ia 

mengenakan kosmetik seperti lipstik dan eyeshadow. Laras juga memiliki tahi 

lalat pada pipinya untuk membuatnya terlihat lebih sexy dan untuk membedakan 

dirinya dengan tokoh nyamuk perempuan lainnya. 
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Gambar 3.38. Perancangan hierarki tokoh dan detail nyamuk Culex pada tokoh Laras 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.5.2.3. Eksplorasi Kostum Tokoh Laras 

Tahap berikutnya yang penulis lakukan ialah melakukan berbagai macam 

eksplorasi kostum terhadap tokoh Laras. Tokoh Laras sudah mengenakan kostum 

yang merupakan pakaian perempuan yang dikenakan di Jakarta sekitar tahun 

1970-an. Kostum Laras dirancang dengan menggunakan referensi – referensi 

kostum yang telah didapatkan penulis. Berikut berbagai eksplorasi kostum 

terhadap tokoh Laras: 
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Gambar 3.39. Ide-ide Awal Kostum Tokoh Laras 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Penulis menggunakan berbagai macam referensi mengenai kerah baju 

perempuan pada tahun 1970-an untuk dapat merancang kostum tokoh Laras.  
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Gambar 3.40. Referensi Kerah Baju 

(http://cdn2.retrowaste.com/wp-content/gallery/1970s-womens-fashion-ads/1970-

womens-pants-outfit.jpg) 

 

Kerah baju pada foto di atas sering juga disebut kerah peter pan. Kerah 

baju tersebut terbentuk dari lingkaran yang memiliki sudut yang tumpul. 

 

Gambar 3.41. Referensi Kerah Baju 

(http://cdn.retrowaste.com/wp-content/gallery/1970s-womens-fashion-ads/1970-womens-

no-iron-fashions.jpg) 

 

Kerah baju pada foto di atas merupakan kerah baju yang paling umum 

ditemui. Kerah baju tersebut terbentuk dari segitiga ataupun persegi sehingga 

memiliki sudut – sudut yang tajam.  
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Gambar 3.42. Referensi Kerah Baju 

(http://www.bluemaize.net/im/dresses/1970-dresses-for-women-4.jpg) 

 

Kerah baju pada foto di atas juga terbentuk dari lingkaran sehingga 

memiliki sudut yang tumpul. Kerah baju tersebut memiliki dua tali untuk 

melonggarkan kerah tersebut. 

Berikutnya penulis melakukan eksplorasi kerah baju terhadap kostum 

tokoh Laras berdasarkan referensi – referensi yang telah dikumpulkan. 

 

Gambar 3.43. Eksplorasi Kerah Baju Kostum Tokoh Laras 

(Dokumentasi Pribadi) 

Setelah melakukan eksplorasi kerah baju pada kostum tokoh Laras, penulis 

memutuskan bahwa berikut ialah kerah baju yang paling mewakili tokoh Laras. 
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Kerah baju tersebut memiliki sudut – sudut yang tajam sehingga menggambarkan 

tokoh yang kokoh dan pekerja keras. 

 

Gambar 3.44. Kerah Baju Kostum Tokoh Laras 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Karena Laras bekerja sebagai bartender, penulis juga menambahkan 

referensi berupa celemek yang biasa digunakan oleh para bartender. Referensi 

tersebut penulis gunakan untuk menunjukkan fungsi dari celemek yaitu agar 

pakaian yang dikenakan tidak kotor saat sedang bekerja. 

 

Gambar 3.45. Referensi Celemek 

(http://www.nowsingapore.co.id/id_ID/insiders-tip-tempat-terbaik-untuk-nongkrong-

malam/) 
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Setelah melakukan berbagai eksplorasi kostum terhadap tokoh Laras, 

penulis memutuskan bahwa desain berikut merupakan desain yang paling 

mewakili tokoh Laras: 

 

Gambar 3.46. Desain tokoh Laras 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada desain tokoh Laras di atas, penulis merancang kostum Laras dengan 

menggunakan referensi foto – foto dari album keluarga yang menunjukkan 

pakaian perempuan Jakarta sekitar tahun 1970-an. Tokoh Laras mengenakan 

pakaian blus yang digulung pada lengan – lengannya. 

Berikutnya penulis menambahkan sedikit detail pada kostum Laras, yaitu 

seperti menambahkan celemek karena Laras bekerja sebagai bartender pada 

barnya. Namun tokoh Laras kurang memiliki keunikan yang membedakannya 

dengan nyamuk perempuan lainnya. Oleh karena itu, penulis menambahkan 
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sedikit tambahan kostum untuk tokoh Laras, yaitu kain ikat kepala dan sebuah 

pensil yang menyelip. Dengan tambahan perancangan pada tokoh Laras, penulis 

memutuskan bahwa desain berikut merupakan desain yang paling mewakili tokoh 

Laras dan setting di Jakarta pada tahun 1970-an: 

 

 

                Gambar 3.47. Desain akhir tokoh Laras  

           (Dokumentasi Pribadi) 

 

3.5.2.4. Eksplorasi Warna Tokoh Laras 

Tahap berikutnya yang penulis lakukan ialah melakukan eksplorasi warna pada 

tokoh Laras. Laras memiliki warna kulit yang sama seperti Pandji yaitu warna 

cokelat yang sejenis dengan warna nyamuk Culex. Untuk pakaian blus yang 

dikenakan tokoh Laras, penulis melakukan berbagai eksplorasi warna, hingga 

akhirnya penulis menggunakan warna ungu yang menggambarkan keanggunan, 
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kekuasaan, dan kebijaksanaan. Warna ungu tersebut cocok dengan personality 

dari tokoh Laras. 

 

Gambar 3.48. Eksplorasi Warna kostum tokoh Laras 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49. Detail Kostum Laras 

                                             (Dokumentasi Pribadi) 
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