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3 BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum  

“Jurig” merupakan film animasi pendek bergenre horor hasil produksi 

Santuy Production yang terdiri dari empat mahasiswa jurusan animasi Universitas 

Multimedia Nusantara. Empat mahasiswa tersebut adalah Steven Sanjaya sebagai 

director, Tania Samueldo selaku producer, Dennis Dwisaputra Setiawan sebagai 

character designer dan Michael Oey sebagai editor. Film animasi “Jurig” dibuat 

sebagai tugas akhir dan sebagai syarat kelulusan dalam pendidikan Strata Satu yang 

sedang ditempuh oleh anggota Santuy Production. Film “Jurig” dibuat dengan 

menggunakan software 3DS Max, Adobe Photoshop, Adobe After Effect dan Adobe 

Premiere. “Jurig” dirender dengan menggunakan render engine Vray 3.40.01.  

 “Jurig” menceritakan tentang seorang illustrator bernama Mira ketika 

teringat akan trauma masa kecil yang menimpa adiknya dan dirinya, namun 

imajinasinya mengubah ingatan tersebut menjadi tragedi menakutkan. Mira lalu 

terjebak dalam imajinasinya yang mengerikan, melarikan diri dari kejaran Jurig. 

3.1.1 Sinopsis 

Seorang ilustrator remaja yang menyukai hal-hal berbau horor bernama Mira (21) 

dihadapkan pada sebuah paket yang berisi barang-barang masa kecilnya. Barang-

barang tersebut membuatnya teringat akan tragedi yang menimpa Mira dan adik 

kembarnya di saat mereka ditinggal oleh orang tua mereka bersama seorang 

pembantu. Ingatan Mira bercampur dengan imajinasinya terhadap ilustrasi horor 
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yang membuat traumanya bangkit menjadi tragedi yang menakutkan. Suasana 

rumahnya yang hangat berubah menjadi misterius dan kelam. Mira tiba-tiba 

terlempar ke masa kecilnya, di dalam ingatannya akan kejadian yang dulu 

menewaskan adik kembarnya di rumah tempat mereka tinggal dulu. Kehadiran 

pembantu yang seharusnya merawat mereka berubah menjadi sesosok Jurig yang 

mengerikan dan haus darah. 

3.1.2 Posisi Penulis 

Dalam project film animasi “Jurig”, penulis berperan sebagai environment artist. 

Penulis juga memegang posisi sebagai producer, storyboard artist, technical 

director, art director, music director dan sound designer. Penulis juga bertanggung 

jawab bersama director untuk menyusun schedule yang disesuaikan dengan 

kemampuan kerja tim serta jadwal pengumpulan tugas akhir. 

3.2 Tahapan Kerja 

Dalam pengerjaan project, penulis mendesain environment dengan membagi 

tahapan kerja menjadi tiga bagian, yaitu pre-produksi, produksi dan pasca-produksi. 

Penulis dan tim membuat schedule dan timeline yang membuat proses pengerjaan 

proyek ini berjalan dengan lancar. Proses perancangan dapat dilihat melalui bagan 

berikut. 
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Gambar 3.1 Skema Perancangan Kamar Mira 

 (dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.2 Bagan Keterkaitan Teori Literatur dan Observasi 

 (dokumentasi pribadi) 

 

3.2.1 Pre Produksi 

Pada tahap pre-produksi, pertama penulis melakukan pemecahan naskah film 

(script breakdown). Penulis kemudian melakukan penyusunan konsep desain 

environment yang dimulai dengan proses riset (studi literatur dan observasi dari 

referensi visual) dan proses desain.  

1. Script Breakdown 

Scene 1 

INT. KAMAR MIRA – EVENING 

Seorang ILUSTRATOR remaja yang menyukai konsep horror bernama 

MIRA (21) bertubuh tinggi, ramping dan berkulit sawo matang 

tengah membuat ilustrasi di atas meja kerja yang berada di 

kamarnya. Ketika Mira sedang fokus bekerja, terdengar suara 

bel rumahnya berbunyi. Mira memandang sesaat ke arah pintu 

dan beranjak dari tempat duduknya untuk membukakan pintu. 

Establish: Kamar Mira 

CU: Meja kerja Mira 

CU: Foto keluarga Mira di dinding 

CU: Aksesoris berbau horor (action figure, patung, mainan) 

di rak dekat tempat tidur 

CU: Lukisan besar di belakang tempat tidur Mira 
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Scene 6 

INT. KAMAR MIRA – EVENING 

Ingatan Mira terhenti dan ia mulai tersadar. Ia terbangun 

kembali di kamarnya, kembali menjadi sosok dewasanya. 

Matahari sudah terbenam, kamar Mira terlihat lebih gelap dari 

sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu yang 

keras. Mira tersentak kaget. Ia melihat pintu kamarnya 

terbuka perlahan. 

 

2. Literatur 

Literatur utama yang diterapkan dalam proses perancangan adalah literatur yang 

mengemukakan teori tentang environment, perancangan environment dalam film 

animasi, relasi antara karakter dan environment, prinsip-prinsip desain interior, 

teori mise-en-scene, horor dan german expressionism. 

3.  Research 

Mira adalah seorang ilustrator yang menyukai konsep dan hal-hal berbau horor, 

karena itu penulis melakukan observasi visual yang dibutuhkan untuk merancang 

kamar Mira. Penulis melakukan observasi terhadap beberapa sumber referensi 

visual, yaitu dari website, majalah dan film-film dengan genre yang serupa (animasi 

dan non-animasi). 

4. Sketsa dan desain awal kamar Mira 

Setelah melakukan studi literatur dan observasi, penulis mulai membuat desain 

awal dari kamar Mira. Penulis melakukan tahap ini dengan membuat sketsa pensil 

dari kamar Mira. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui posisi set dan properti 
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dalam kamar Mira (space untuk meja kerja Mira, letak jendela untuk pencahayaan, 

letak pintu, tempat tidur dan rak pajangan). 

5. Color experiment 

Setelah mendapatkan posisi dari set dan properti akhir dari kamar Mira, penulis 

menentukan warna-warna yang ada di kamar Mira. Tahap ini dilakukan secara 

digital dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Pada tahap ini, penulis 

mencoba melakukan eksperimen dengan menentukan warna, pola dan tekstur dari 

material dinding dan properti yang ada dalam kamar Mira. 

3.2.2 Produksi 

Pada tahap produksi, penulis membuat modeling 3D dari kamar Mira dengan 

menggunakan hasil desain dari tahapan pre-produksi. Modeling dilakukan dengan 

menggunakan software 3D Studio Max dan Pixologic ZBrush. Setelah modeling, 

penulis memberikan tekstur sesuai dengan desain yang sudah ditentukan pada tahap 

pre-produksi. Penulis kemudian mengarahkan lighting artist untuk memberikan 

lighting sesuai dengan hasil akhir yang ingin dicapai. Environment yang telah jadi 

lalu diserahkan kepada animator untuk diproses menjadi film animasi. 

3.2.3 Pasca Produksi 

Setelah melakukan proses modeling dan texturing, penulis melakukan proses pasca-

produksi yaitu perbaikan sesuai revisi akhir dan rendering. Rendering dilakukan 

untuk melihat apakah visual dari environment sudah sesuai dengan hasil akhir yang 

ingin dicapai. Environment yang telah jadi lengkap dengan animasi karakter 

kemudian diserahkan kepada render artist untuk dirender menjadi file video. File 
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video tersebut kemudian diserahkan kepada editor dan sound designer untuk 

dilakukan edit tahap akhir serta penambahan sound dan musik. 

3.3 Acuan 

Berikut adalah beberapa acuan yang digunakan oleh penulis dalam perancangan 

kamar Mira. 

3.3.1 Tiga Dimensi Karakter (Three Dimensional Character) 

Mira merupakan seorang ilustrator perempuan berumur 21 tahun yang menyukai 

hal-hal berbau horor. Mira dulu mempunyai seorang adik kembar bernama Rena 

dan mereka berdua memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Orang tua 

Mira sering tidak berada di rumah, sehingga Mira dan Rena diasuh oleh seorang 

pembantu rumah tangga (PRT), Mba Sri. Saat Mira berumur 10 tahun, ia 

menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh Mba Sri kepada Rena dan 

menewaskan Rena. Hal ini menyebabkan Mira trauma, merasa sangat kehilangan 

dan menjadi anak yang pendiam dan tertutup. 

 

Gambar 3.3 Karakter Mira 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Mira menggunakan media horor sebagai cara untuk mengatasi trauma yang 

dialaminya, sehingga Mira terbiasa menerjemahkan pandangannya menjadi hal-hal 

berbau horor. Mira menuangkan ekspresinya melalui ilustrasi-ilustrasi horor yang 

dibuatnya. Dalam karya-karyanya, Mira seringkali melukiskan tentang kehampaan 

yang dialami dirinya karena kehilangan Rena. Imajinasi Mira yang sangat kuat 

membuat Mira dapat memandang segala sesuatu dari sudut pandang Mira yang 

unik. Hal ini terjadi ketika Mira mendapat paket yang berisi barang-barang 

kenangan masa lalunya, membuatnya teringat akan kejadian naas yang menimpa 

Rena. Imajinasinya mengubah ingatan masa lalunya menjadi kejadian yang sangat 

menyeramkan. 

Tabel 3.1 Fisiologis Karakter Mira 

1 Jenis kelamin Perempuan 

2 Umur 21 Tahun 

3 Suku/Etnis Sunda 

4 Ciri fisik Berambut hitam, kulit sawo matang, pupil mata 

hitam 

5 Pakaian Baju kaos hitam, Kemeja merah kotak-kotak, skinny 

jeans biru tua 

6 Kelebihan fisik Atletis 

7 Kekurangan fisik - 
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Tabel 3.2 Psikologis Karakter Mira 

1 Kekuatan Atletik, pemberani 

2 Kelemahan Kondisi mental yang cukup tidak stabil, rentan 

terhadap depresi 

3 Sifat Memiliki rasa penasaran yang tinggi 

4 Kepribadian Introvert 

 

Tabel 3.3 Sosiologis Karakter Mira 

1 Nama Mira Lestari 

2 Pekerjaan Ilustrator lepas (freelance illustrator) 

3 Status Single 

4 Tempat 

Tanggal Lahir 

Bogor, 5 April 1996 

5 Background Story Mira lahir dalam sebuah keluarga beranggotakan 4 

orang, yaitu orangtua dan adik kembarnya, Rena. 

Orang tuanya selalu bekerja dan tidak pernah akur 

satu sama lain, sehingga Mira dan Rena selalu 

berusaha untuk menyayangi satu sama lain. Namun 

sejak Rena meninggal, Mira menjadi trauma dan 

merasakan kehilangan yang mendalam. Untuk 

menutupi trauma tersebut, Mira menjadikan hal-hal 

yang berbau horor sebagai pelarian dari trauma 

tersebut. 

Mira semasa kecilnya bersekolah di Bogor. Sejak 

kecil Mira gemar menggambar dan memiliki bakat 

yang luar biasa di bidangnya. Setelah menyelesaikan 

pendidikan wajib, Mira merantau untuk belajar di 

jurusan DKV di salah satu perguruan tinggi Jakarta. 

Mira lulus dalam waktu 3.5 tahun dengan predikat 

cum laude.  
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Dalam bersosialisasi, Mira adalah orang yang 

pendiam dan sulit untuk mengekspresikan dirinya di 

depan umum, karena itu Mira tidak memiliki banyak 

teman. Tetapi Mira menggunakan ilustrasi horornya 

sebagai media untuk mengekspresikan dirinya dan 

juga sebagai salah satu media untuk mengatasi 

trauma masa kecilnya.  

6 Kewarganegaraan Indonesia 

7 Hobi Melukis dan mengoleksi barang antik berbau horor 

 

3.3.2 Interview Ilustrator 

Penulis menggunakan foto-foto dan hasil interview dari section “Artist in 

Residence” dalam majalah ImagineFX sebagai referensi utama meja kerja Mira. 

ImagineFX merupakan majalah yang menampilkan kumpulan artwork dari 

berbagai seniman, serta hasil wawancara dari berbagai artist terkemuka. “Artist in 

Residence” adalah kolom yang menampilkan hasil wawancara tentang seorang 

artist (desainer, ilustrator) beserta foto dan deskripsi ruang kerja dari artist tersebut. 

a. Meja Kerja Pablo Carpio 

 

Gambar 3.4 Meja Kerja Pablo Carpio 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2016) 
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Gambar diatas merupakan halaman yang berisi hasil interview dari seorang 

ilustrator dari Spanyol bernama Pablo Carpio. Dalam hasil interview tersebut, 

Carpio menyebutkan bahwa ruang kerjanya merangkap sebagai kamar tidurnya. 

Berikut adalah hal-hal yang dapat penulis simpulkan mengenai karakter Carpio dari 

meja kerjanya dalam hasil interview tersebut. 

1. Carpio mengerjakan ilustrasinya secara digital di meja kerjanya. Hal ini 

dapat dilihat dari komputer dan pen tablet yang terpasang di meja tersebut. 

 

Gambar 3.5 Set Komputer Carpio 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2016) 

2. Carpio menyukai film Star Wars, yang ditunjukkan dalam hasil interview 

dengan peletakan poster “Star Wars” dan figure karakter “Star Wars”, R2-

D2 pada space kerjanya. Ia juga meletakkan dua figure karakter favoritnya 

dari film “Toy Story”, yaitu Buzz dan Woody. Di sudut meja, ia meletakkan 

buku-buku referensi yang biasa dipakainya. 
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Gambar 3.6 Figurin dari karakter favorit Carpio, Buzz dan Woody serta poster “Star 

Wars” 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2016) 

3. Leonardo da Vinci merupakan salah satu inspirasi utama Carpio. Pada 

dinding di depan komputer kerjanya, Carpio menempelkan sketsa anatomi 

karya Leonardo da Vinci yang ia gunakan sebagai referensi dalam membuat 

berbagai ilustrasi.  

 

Gambar 3.7 Sketsa dari Leonardo da Vinci di Meja Kerja Carpio 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2016) 

 

4. Carpio mengonsumsi minuman beralkohol, terutama bir. Hal ini dapat 

dilihat dari koleksi botol bir impor yang ia susun dengan rapi di rak di atas 

meja kerjanya. 
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5. Syal yang bertuliskan nama grup sepak bola favoritnya, Atletico de Madrid, 

terpasang tepat di bawah koleksi botol birnya. Hal ini menunjukkan ia 

menyukai sepak bola. 

 

Gambar 3.8 Koleksi botol bir di meja kerja Carpio dan syal sepak bola 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2016) 

 

6. Gitar yang ada di kamarnya (gitar akustik dan bass) menunjukkan bahwa 

Carpio gemar bermain gitar. Dalam interview tersebut, Carpio mengatakan 

bahwa ia memainkan gitarnya ketika sedang menunggu hasil render 

pekerjaannya. 

 

Gambar 3.9 Gitar dan bass milik Carpio 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2016) 
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b. Meja Kerja Kushinov Ilya 

 

Gambar 3.10 Meja kerja Kushinov Ilya 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2017) 

  

Kushinov Ilya adalah seorang ilustrator berdarah Rusia yang sedang tinggal 

di Jepang. Ilya memiliki style gambar yang berbau anime dengan sentuhan semi-

realistik. Berbeda dengan Carpio yang menyatukan ruang kerja dengan kamar 

tidurnya, ruang kerja Ilya terletak di ruang tamu rumahnya. Berikut adalah hal-hal 

yang penulis temukan dari kamar Ilya. 

1. Ilya mengerjakan karyanya secara digital di meja kerjanya. Hal ini dapat 

dilihat dari komputer dan pen tablet yang terpasang di meja kerjanya. 

Perancangan Environment Dalam..., Tania Samueldo, FSD UMN, 2018



37 

 

 

Gambar 3.11 Komputer dan pen tablet Ilya 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2017) 

2. Ilya menyukai anime dan mengoleksi figure karakter-karakter dari berbagai 

anime dan game. Figure-figure ini digunakan oleh Ilya sebagai referensi 

dalam pengerjaan ilustrasinya. 

 

Gambar 3.12 Koleksi figure Ilya 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2017) 

 

3. Ilya meletakkan buku-buku referensinya di rak yang terletak di belakang 

meja kerjanya. Peletakan rak buku ini bertujuan agar ia dapat dengan mudah 

mengambil buku referensi yang ia butuhkan hanya dengan menggeser 

kursinya ke belakang. Ilya juga memajang ilustrasi yang ia jadikan sebagai 

pendorong motivasi dan referensi di dinding dekat meja kerjanya. 
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Gambar 3.13 Koleksi buku dan pajangan ilustrasi 

 (Majalah ImagineFX Edisi July 2017) 

 

c. Meja Kerja Long Pham 

 

Gambar 3.14 Meja kerja Long Pham 

 (Majalah ImagineFX Edisi January 2016) 

 

Long Pham adalah seorang ilustrator dan concept artist yang berkediaman di 

Montpellier, Perancis. Pham bekerja secara freelance dari rumahnya dan 

berspesialisasi pada concept art. Berikut hal-hal yang penulis temukan dari hasil 

interview dan ruang kerja Pham. 
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1. Pham mengerjakan ilustrasinya secara digital. Hal ini dapat dilihat dari 

peletakan komputer dan pen tablet yang ada di atas mejanya. Pham 

menggunakan dua monitor komputer untuk menambah ruang dan 

keleluasaannya dalam mengerjakan ilustrasi. 

 

Gambar 3.15 Komputer di meja kerja Pham 

 (Majalah ImagineFX Edisi January 2016) 

 

2. Pham menaruh buku-buku referensi di rak atas meja kerjanya. Peletakan ini 

mempermudah akses Pham terhadap sumber inspirasinya ketika sedang 

buntu ide. 

 

Gambar 3.16 Buku-buku referensi Pham 

(Majalah ImagineFX Edisi January 2016) 

 

3. Pham gemar bermain video game di waktu senggangnya. Hal ini dapat 

dilihat dari seri video game dan joystick yang diletakkan di rak atas meja 

kerjanya. 
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Gambar 3.17 Koleksi game Long Pham 

 (Majalah ImagineFX Edisi January 2016) 

 

4. Pham menyukai kebudayaan tradisional China. Hal ini dapat dicermati dari 

beberapa benda seperti patung Guan Yu (jenderal perang dari Dinasti Han), 

artefak-artefak dengan tulisan China yang dipajang di ruang kerjanya, dan 

juga pedang yang dulu pernah digunakannya untuk berlatih Kung Fu. 

 

Gambar 3.18 Pajangan dengan unsur kebudayaan China milik Pham 

(Majalah ImagineFX Edisi January 2016) 

           

Dari observasi kolom majalah ImagineFX tersebut, penulis menemukan 

beberapa kesamaan yang ada pada ruang kerja ketiga illustrator tersebut. 

1. Ketiga ilustrator tersebut memiliki set komputer dan pen tablet yang 

digunakan untuk mengerjakan ilustrasi secara digital. 
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2. Ketiga ilustrator tersebut mengatur peletakan buku referensi sedekat 

mungkin dengan meja kerja mereka untuk memudahkan pengambilan 

buku tersebut ketika sedang bekerja. 

3. Ketiga ilustrator tersebut meletakkan benda-benda yang berhubungan 

dengan hobi atau hal yang mereka sukai di ruang kerja mereka. 

Misalnya, alat musik figure-figure karakter atau video game. 

4. Carpio dan Ilya menempelkan dan memajang ilustrasi-ilustrasi dan 

poster yang menjadi inspirasi utama mereka, serta hasil-hasil karya 

mereka sendiri yang digunakan untuk menjadi motivasi agar mereka 

terus berkembang lebih baik. 

3.3.3 Film 

a. Paranorman 

 

Gambar 3.19 Paranorman (2012) 

 (https://www.google.co.id) 
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“Paranorman” (2012) adalah film stop motion animation karya LAIKA Studio yang 

menceritakan tentang seorang anak bernama Norman yang memiliki kemampuan 

untuk melihat hantu. Setelah bertemu dengan pamannya yang dianggap gila, 

Norman dibebankan dengan tugas untuk menyelamatkan kota tempat tinggalnya 

dari serangan para zombie. 

Penulis memilih film “Paranorman” sebagai referensi karena kesamaan 

genre film tersebut dengan film “Jurig”, yaitu film animasi horor, serta penerapan 

aspek psikologis karakter dalam perancangan environment kamar Norman. Dalam 

film “Paranorman”, karakter Norman merupakan seorang anak kecil yang memiliki 

kesukaan terhadap segala hal yang berhubungan dengan zombie. Hal ini dapat 

dilihat dalam adegan pertama film, di mana Norman terlihat sedang menonton film 

zombie dengan neneknya, dan juga dari kamar Norman yang berisi penuh dengan 

pernak-pernik zombie, mulai dari dinding kamar yang dipenuhi poster film zombie 

hingga sandal rumah berbentuk kepala zombie. 

 

 

Gambar 3.20 Kamar Norman 

 (https://www.google.co.id/) 
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Di pojok kamar Norman, di mana ranjang diletakkan, banyak poster-poster 

film serta ilustrasi zombie yang ditempel hingga memenuhi dinding di sekitar 

ranjang. Hal ini menonjolkan dengan kuat kesukaan Norman terhadap zombie.  

 

 

Gambar 3.21 Poster-poster di kamar Norman 

 (https://www.google.co.id/) 

Rak yang ada di sebelah tempat tidur Norman dipenuhi figure-figure 

monster, hantu dan zombie. Poster besar yang bertuliskan “Mondo Zombies” adalah 

poster dari film yang ditonton Norman pada bagian awal film.  
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Gambar 3.22 Rak berisi mainan koleksi Norman 

 (https://www.google.co.id/) 

Dari hasil observasi film Paranorman, penulis menemukan bahwa pengaplikasian 

aspek psikologis karakter pada environment dalam film animasi dapat dicapai 

dengan meletakkan benda-benda yang berhubungan erat dengan psikologis karakter 

dalam jumlah yang banyak. Hal ini bertujuan untuk menitikberatkan  hal yang 

disukai oleh karakter sehingga dapat disampaikan pada penonton tanpa harus 

menyertakan narasi atau dialog. 

b. The Cabinet of Dr. Caligari 

“The Cabinet of Dr. Caligari” merupakan silent horor film dari Jerman yang dibuat 

pada tahun 1920. Film ini menceritakan tentang seorang hypnotist gila yang 

melakukan pembunuhan dengan mengendalikan orang yang mengidap 

somnambulist (tidur sambil berjalan). Film ini dianggap sebagai film pertama yang 

menggunakan karakteristik seni Ekspresionis yang biasanya ada pada lukisan dan 

teater ke dalam sinematografi. Penulis menganalisa film ini untuk memahami 
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karakteristik bentuk dari desain environment yang mencerminkan karakteristik dari 

German Expressionism cinema. 

Film ini diceritakan dari sudut pandang Francis dalam flashback-nya yang 

menceritakan pertemuannya dengan orang aneh yaitu Dr. Caligari dan budaknya 

seorang somnambulist bernama Cesare. Ketika kota mereka dihadapkan dengan 

pembunuhan-pembunuhan berantai, termasuk pembunuhan teman Francis yaitu 

Alan, Francis menduga bahwa Cesare adalah dalang di balik pembunuhan-

pembunuhan tersebut. Francis memutuskan untuk menyelidiki Cesare dan 

mengintai gerak-geriknya. Namun, Cesare menculik Jane, orang yang dicintai oleh 

Francis, dan akhirnya mati dibunuh oleh pengejarnya. Francis akhirnya mengetahui 

bahwa Caligari adalah orang sakit jiwa, dan akhirnya Caligari tertangkap lalu 

dikurung di rumah sakit jiwa. Di bagian akhir film, terungkap bahwa sesungguhnya 

Francis adalah pasien rumah sakit jiwa yang didirekturi oleh Dr. Caligari.  

 

Gambar 3.23 Kota dalam film The Cabinet of Dr. Caligari 

 (https://www.google.co.id/) 
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Desain dari set “The Cabinet of Dr. Caligari” dibuat dengan bentuk-bentuk 

dasar tajam dan bangunan-bangunan bergerigi, serta kota yang diselimuti oleh 

bayangan gelap. Desain set ini memproyeksikan konflik internal dalam emosi dan 

kondisi psikologi Francis serta kondisi mental Cesare dan Jane yang terdistorsi. Set 

ini dibuat dengan tujuan menimbulkan rasa tidak nyaman pada penonton.  

 

Gambar 3.24 Ruangan dalam film THe Cabinet of Dr. Caligari 

(https://www.google.co.id/) 

Pada gambar di atas, terlihat bentuk dari set yang tidak realistis terdistorsi 

dari bentuk yang seharusnya. Keseluruhan ruangan terlihat miring ke kiri, dan 

jendela menjadi berbentuk segitiga yang tajam. Mise-en-scene yang ada dalam shot 

di atas membuat ruangan tersebut terlihat imbalance. Permainan bentuk yang 

ekspresif ini digabungkan dengan lighting yang menghasilkan bayangan kontras. 

Bayangan yang berbentuk dinamis dihasilkan melalui perancangan set secara dua 

dimensi (dilukis). 
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Gambar 3.25  Salah satu set dalam adegan film “The Cabinet of Dr. Caligari” 

(https://www.google.co.id/) 

Pencahayaan dari set diatur dengan konsep chiaroscuro sehingga tercipta 

kontras antara terang dan gelap yang sangat tegas. Bentuk-bentuk dari properti 

dimodifikasi agar sesuai dengan set yang dinamis dan surealis.  

c. Corpse Bride 

Corpse Bride adalah film animasi horor yang dibuat oleh Tim Burton. Film ini 

menceritakan tentang Victor, seorang pemuda gugup yang tidak sengaja mengucap 

sumpah pernikahan kepada mayat dan terikat dengan janji pernikahan tersebut. 

Penulis memilih film ini sebagai referensi bentuk karena pengaplikasian 

karakteristik German Expressionism Cinema dalam perancangan environment film 

animasi ini, serta adanya unsur-unsur dalam film “The Cabinet of Dr. Caligari” 

yang diterapkan dalam film ini. 
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Gambar 3.26 Salah satu adegan dalam ruangan di film “Corpse Bride” 

 (https://www.google.co.id/) 

Dalam film Corpse Bride, dunia terbagi menjadi dua, yaitu dunia orang 

hidup dan dunia orang mati. Di dunia orang hidup, bentuk dari set dan properti yang 

ada terlihat sedikit kaku dan peletakan properti dalam ruangan terlihat lebih kosong, 

namun masih ada unsur bentuk yang sedikit terdistorsi pada propertinya. 

Pencahayaan pada dunia orang mati juga kelam dan berwarna monokromatik. 

Sedangkan di dunia orang mati, bentuk dari set dan properti dibuat sangat liar dan 

terdistorsi, benar-benar terlihat sangat surealis, dengan pencahayaan yang lebih 

berwarna (hijau, merah, ungu). Perbedaan yang kontras ini bertujuan untuk 

memberikan suasana yang berbeda dari dua dunia kepada penonton. Orang-orang 

yang berada di dunia orang hidup memiliki perilaku yang lebih kaku dibandingkan 

dengan penghuni dunia orang mati yang ceria dan easygoing. 

Semua set dan properti di kedua dunia dibuat dengan tekstur dan warna yang 

kelam dan kusam, serta pencahayaan yang membentuk bayangan tegas. Perbedaan 
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bentuk pada kedua dunia ini adalah salah satu faktor yang dapat 

mengkomunikasikan pada penonton tentang perbedaan antara dua dunia tersebut. 

Set dan properti dibuat dengan tekstur dan warna yang kelam dan kusam, serta 

pencahayaan yang membentuk bayangan tegas.  

 

 

 

Gambar 3.27 Perbandingan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati dalam film 

“Corpse Bride” 

 (https://www.google.co.id/) 
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3.4 Proses Perancangan 

Penulis pertama membuat sketsa awal dari perancangan kamar Mira berdasarkan 

script yang telah di-breakdown. Sketsa awal dibuat dalam bentuk thumbnail untuk 

menentukan secara garis besar letak dari properti yang ada di dalam kamar Mira. 

Melalui thumbnail yang dibuat, penulis menentukan area-area utama yang akan 

berada di dalam kamar Mira. 

 

 

Gambar 3.28 Storyboard “Jurig”, Scene 1 

(dokumentasi pribadi) 

Penulis kemudian membuat skema peletakan properti dalam kamar Mira 

berupa desain kamar Mira. Pembuatan desain ini dilakukan dengan menggunakan 

perspektif ruang untuk memperjelas letak area-area penting dalam kamar Mira. 

Desain awal dari kamar Mira ini dibuat sebelum penulis melakukan observasi lebih 

lanjut terhadap penerapan karakter pada environment.  
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Gambar 3.29 Sketsa awal kamar Mira 

(dokumentasi pribadi) 

 

 

Gambar 3.30 Rancangan awal kamar Mira 

 (dokumentasi pribadi) 

 

Setelah melakukan studi literatur dan observasi lebih lanjut, penulis 

mengubah desain kamar Mira dengan menggunakan teori yang ada pada literatur, 

yaitu prinsip desain interior tentang pola dan tekstur serta warna. Dalam prinsip 

desain interior, pola dan tekstur dapat digunakan untuk menstimulasi indera selain 

mata dan emosi. Sedangkan warna dapat digunakan untuk menstimulasi manusia 
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secara visual dan emosional. Dengan menggunakan teori tersebut sebagai dasar, 

penulis menambahkan wallpaper berpola tengkorak berwarna merah gelap pada 

kamar Mira untuk mempergelap warna keseluruhan dari kamar Mira. Warna 

furnitur dipergelap dan lantai diberi pola papan catur untuk mempertegas kesan 

gelap dari kamar Mira. Penulis juga menambahkan gorden berwarna pada bagian 

tempat foto keluarga dan lukisan di belakang tempat tidur Mira dengan tujuan awal 

untuk menonjolkan area tersebut.  

 

Gambar 3.31 Sketsa akhir dari kamar Mira 

(dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3.32 Eksperimen warna dan tekstur kamar Mira 

(dokumentasi pribadi) 
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Namun setelah melakukan perubahan tersebut, penulis menyadari 

ketidaksinambungan antar desain karakter Mira dan keseluruhan environment, 

dikarenakan desain dari karakter Mira yang didominasi warna merah tidak terlihat 

kontras dengan environment. Hal ini membuat penulis melakukan perubahan ulang 

terhadap desain kamar Mira, yaitu dengan mengganti keseluruhan warna dari kamar 

Mira menjadi dominan abu-abu. Abu-abu merupakan warna yang melambangkan 

kekosongan, kehampaan dan kesuraman, sehingga dapat menampilkan karakter 

Mira yang suram dalam kamar. 

 

Gambar 3.33 Hasil eksperimen warna dan tekstur kamar Mira 

(dokumentasi pribadi) 

Penulis kemudian mengubah wallpaper kamar Mira menjadi abu-abu 

dengan pola garis-garis hitam. Pemberian wallpaper dengan pola ini adalah untuk 

mempertegas kesan gelap dalam kamar Mira dan juga mengurangi kesan 

kedalaman (depth) pada kamar Mira sesuai dengan karakteristik German 
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Expressionist Cinema, yaitu set yang lebih flat. Lantai kamar serta furnitur lemari, 

kayu tempat tidur dan lantai kamar menggunakan tekstur kayu berwarna dasar gelap 

pada lantai kamar Mira untuk mempertegas kesan kelam dalam kamar Mira dan 

tidak terlalu menyimpang dari warna abu-abu gelap wallpaper kamar Mira. 

Penulis mengatur letak barang-barang yang ada di kamar Mira dengan letak 

yang asimetris, untuk menghasilkan kesan imbalance pada kamar Mira. Kesan 

imbalance ini bertujuan untuk memvisualisasikan kondisi psikologis dalam diri 

Mira yang telah kehilangan salah satu bagian paling penting dalam hidupnya, yaitu 

adik kembarnya. 

Dalam proses modeling, penulis membuat set dan properti yang ada dalam 

kamar Mira dengan menggunakan dasar basic shape yang asimetris. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan ketidakharmonisan yang dapat 

memancing rasa gelisah dan tidak nyaman. Metode perancangan tersebut dilakukan 

dengan mengacu pada teori German Expressionism Cinema. 

 

Gambar 3.34 Hasil modeling kamar Mira 

(dokumentasi pribadi) 
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3.4.1 Meja Kerja Mira 

Desain meja kerja Mira awalnya dibuat berdasarkan tipe meja yang dimiliki oleh 

kebanyakan orang pada umumnya, namun ditambahkan set dan properti yang 

biasanya digunakan oleh ilustrator.  

 

Gambar 3.35 Sketsa awal meja kerja Mira 

(dokumentasi pribadi) 

Namun, desain tersebut belum dapat menunjukkan kamar dari seorang 

ilustrator. Untuk dapat menerapkan karakter Mira dengan lebih baik lagi dalam 

kamarnya, penulis melakukan studi literatur lebih lanjut dan observasi yang telah 

ditulis pada bagian 3.3. Setelah melakukan observasi, penulis menemukan bahwa 

dalam kamar seorang ilustrator, terdapat area yang dipergunakan sebagai tempat 

kerja yang memiliki hal-hal sebagai berikut. 

1. Meja kerja yang dipergunakan sebagai tempat membuat ilustrasi, baik 

secara digital maupun non-digital. Meja ini biasanya dilengkapi dengan set 
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komputer dan pen tablet yang digunakan untuk mengerjakan ilustrasi secara 

digital. 

2. Tempat penyimpanan buku referensi yang terletak sedekat mungkin dengan 

meja kerja untuk memudahkan pengambilan buku tersebut ketika sedang 

bekerja. Tempat penyimpanan tersebut dapat berupa rak buku atau rak 

dinding minimalis.  

3. Benda-benda yang berhubungan dengan hobi atau hal yang disukai oleh 

sang ilustrator diletakkan juga di dalam kamar mereka. Misalnya, alat 

musik, figure-figure karakter atau video game. 

4. Ilustrasi-ilustrasi dan poster yang menjadi inspirasi utama ilustrator 

ditempel di dekat ruang kerja mereka, serta hasil-hasil karya mereka sendiri 

yang digunakan untuk menjadi motivasi. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penulis melakukan perubahan 

desain dalam kamar Mira dengan menambahkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Meja kerja Mira diubah menjadi meja berbentuk ”L”, yang dimaksudkan 

sebagai tempat Mira melakukan dua kegiatan ilustrasi yang berbeda di 

setiap sisinya. Salah satu sisi digunakan sebagai tempat membuat ilustrasi 

secara digital, sedangkan sisi lainnya digunakan sebagai tempat membuat 

ilustrasi secara tradisional. 

2. Penambahan rak dinding di atas meja kerja Mira, yang dimaksudkan sebagai 

tempat penyimpanan buku-buku referensi yang dibutuhkan oleh Mira. 
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3. Penempelan poster-poster film horor dan ilustrasi horor pada dinding kamar 

Mira untuk mempertegas profesi Mira sebagai ilustrator dan kesukaan Mira 

terhadap hal-hal berbau horor. 

 

Gambar 3.36 Sketsa akhir desain meja kerja Mira 

(dokumentasi pribadi) 

Setelah sketsa dari meja kerja Mira selesai, penulis melanjutkan ke tahap 

modeling. Dalam proses modeling, penulis memodifikasi sedikit posisi meja kerja 

Mira yang ada dalam sketsa. Dalam sketsa, meja kerja Mira yang berbentuk “L” 

diposisikan menghadap ke kanan sehingga salah satu sisinya tidak menempel 

langsung ke dinding. Namun, penulis menyadari bahwa peletakan tersebut akan 

mempengaruhi flow dari establish shot kamar yang ada dalam film. Penulis 

kemudian memposisikan meja Mira sehingga kedua sisinya menempel ke dinding, 

di sudut kamar Mira.  
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Penulis lalu menambahkan aksesoris poster-poster film horor dan ilustrasi 

horor di dekat meja kerja Mira. Penambahan aksesoris ini adalah untuk 

mempertegas rasa suka Mira terhadap film horor dan ilustrasi horor.  

Di atas meja kerja Mira, penulis menambahkan juga rak dinding yang 

menampung kumpulan buku-buku referensi yang dipakai oleh Mira. Peletakan 

buku-buku tersebut dibuat tidak beraturan untuk mencerminkan kepribadian Mira 

yang tidak teratur dan agak berantakan. Di dekat rak dinding tersebut, diletakkan 

beberapa ilustrasi horor buatan Mira. Hal tersebut bertujuan untuk mempertegas 

pekerjaan Mira sebagai seorang ilustrator.  

 

 

Gambar 3.37 Hasil modeling meja kerja Mira 

(dokumentasi pribadi) 
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3.4.2 Foto Keluarga Mira 

Dalam desain awal dari kamar Mira, penulis meletakkan foto keluarga Mira di 

atas meja berlaci yang menempel di dinding sebelah pintu kamar. Awalnya foto 

keluarga tersebut disusun secara kronologis dari kiri ke kanan untuk digunakan 

pada establish shot kamar Mira dalam film. 

 

Gambar 3.38 Sketsa awal foto keluarga Mira 

(dokumentasi pribadi) 

Peletakan foto keluarga Mira akhirnya dipasang langsung di dinding tanpa 

menggunakan meja berlaci. Hal ini bertujuan untuk menghemat tempat dalam 

kamar Mira sehingga properti-properti dalam set tidak terlihat terlalu berdesakan. 

Foto keluarga ini dibingkai dengan menggunakan shape yang asimetris untuk 

mengikuti bentuk dasar kamar Mira yang asimetris.  
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Gambar 3.39 Hasil modeling Foto Keluarga Mira 

(dokumentasi pribadi) 

 

3.4.3 Rak Berisi Aksesoris 

Rak berisi aksesoris Mira pertama dirancang berbentuk peti mati dengan tujuan 

untuk mempertegas kecintaan Mira terhadap benda-benda berbau horor. Namun, 

setelah mengimplementasikan bentuk peti mati pada rak, penulis menemukan 

bahwa bentuk peti mati tersebut tidak terlalu memberikan kesan ketidakseimbangan 

karena bentuk dasarnya yang simetris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan 

ketidakseimbangan dalam kamar Mira, bentuk dari rak diubah menjadi bentuk 

trapesium yang asimetris. 
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Gambar 3.40 Sketsa awal rak aksesoris Mira 

(dokumentasi pribadi) 

  Properti yang diletakkan pada rak ini antara lain tengkorak, guci tua, 

jelangkung, papan Ouija, bola Kristal, keris, lilin hitam dan pajangan pentagram 

(lingkaran pemanggil arwah). Peletakan properti pada rak ini dipadatkan ke sebelah 

kanan rak dan membiarkan sebelah kiri rak kosong untuk mempertegas kesan 

imbalance yang ada dalam kamar Mira. 

 

Gambar 3.41 Hasil modeling rak aksesoris Mira 

(dokumentasi pribadi) 
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3.4.4 Tempat Tidur Mira 

Tempat tidur Mira semula diletakkan tepat di tengah lukisan yang ada di 

belakangnya. Namun, peletakan ini tidak mendukung kesan imbalance yang hendak 

dicapai oleh penulis. Penulis dihadapkan pada dua pilihan alternatif untuk 

menegaskan kesan imbalance melalui peletakan tempat tidur, yaitu meletakkan 

tempat tidur berukuran untuk satu orang di sisi paling kanan lukisan dinding, atau 

meletakkan tempat tidur berukuran untuk dua orang di tengah lukisan dinding, 

namun mengatur agar hanya sebelah sisi kanan saja yang terlihat terpakai. Penulis 

akhirnya memilih pilihan pertama dengan mempertimbangkan function dari tempat 

tidur tersebut, yaitu sebagai tempat tidur untuk satu orang.  

 

 

Gambar 3.42 Sketsa awal tempat tidur Mira 

(dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.43 Hasil modeling tempat tidur Mira 

(dokumentasi pribadi) 

Peletakan tempat tidur dibuat imbalance dengan menggunakan lukisan yang 

ada di belakang dinding sebagai patokan peletakan tempat tidur. Tempat tidur 

diletakkan pada bagian kanan lukisan belakang dinding, menyisakan ruang yang 

cukup jika diletakkan satu tempat tidur lagi. Penulis lalu menambahkan karpet 

berbentuk bulat dibawah tempat tidur Mira sebagai patokan tambahan untuk 

mempertegas kesan imbalance dari peletakan tempat tidur. Hal ini dilakukan untuk 

memvisualisasikan konflik psikologi dalam diri Mira yang mengalami penyesalan 

atas kehilangan adiknya dalam trauma masa lalu. 
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