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IDEAS (IDE)
RESEARCH (PENELITIAN)



Animasi dapat digunakan sepertihalnya kendaraan untuk bercerita, 
mengekspresikan ide, menjelaskan prinsip tertentu, dan bahkan menjual
produk atau jasa.



‘Concepts’ dan ‘Ideas’

• Konten dari sebuah film animasi dapat berasal dari script, brief singkat, 
adaptasi karya sastra, atau dari imajinasi individu, sehingga keaslian
dan pengembangan konsep dan ide dapat bervariasi.



‘Concepts’ dan ‘Ideas’

• Konsep adalah ide-ide abstrak yang 
membutuhkan waktu, penelitian, dan
pengembangan struktural untuk menjadi
ide konkrit yang memiliki bentuk dan
pondasi.

• Sebagai tim pra-produksi, harus
memastikan cerita memiliki pondasi yang 
kuat yang dapat dikomunikasikan, yang 
memungkinkan audience bisa
mengidentifikasi produk atau layanannya
di depan pesaing terdekatnya.



Pentingnya Ide

“Ideas are the very lifeblood of animation”



Titik Awal

• Titik awal untuk proyek animasi 
dapat tumbuh dari berbagai 
kepentingan-termasuk komersial, 
industri, pendidikan, informasi, 
atau pribadi.

• Secara umum, beberapa titik awal
yang lebih tradisional termasuk
script atau brief singkat.



Titik Awal

• Konseptual awal dapat didukung dan 
ditingkatkan dengan menjelajahi 
koran, majalah, buku referensi, dan 
blog online, forum, dan podcast, di 
rumah, di studio, di perpustakaan, 
atau keluar dari lokasi.

• Materi yang dikumpulkan perlu
ditinjau, diedit dan diceritakan
dengan hati-hati, untuk memastikan
informasi sejarah dan kontemporer
memiliki nilai yang berharga.



Titik Awal

• Snow White and the Seven 
Dwarfs, Walt Disney Studios 1937

• Halas & Batchelor 1954 adaptasi 
novel Animal Farm dari George 
Orwell.



Kerangka Konseptual

• Sebuah kerangka kerja konseptual
mendorong, menginformasikan, 
dan memungkinkan bentuk, 
definisi, dan perkembangan setiap
tahap produksi.



Kerangka Konseptual

• Kerangka konseptual harus membentuk serangkaian parameter yang 
mencakup jawaban praktis dan ideologis, seperti berikut:

1. Apa yang menjadi titik awal proyek tersebut?

2. Seperti apa style / gaya animasi yang diperlukan?

3. Apa peran penonton dalam proyek tersebut?

4. Apa yg “mungkin” dan “tidak mungkin” dalam cerita?

5. Apakah ada batasan moral, etika, atau ideologi dengan subjek?



Capturing Ideas

• “Drawing” dan “Doodling”  adalah
sesuatu yang sangat berharga.



Development Ideas



Evaluasi Ide

• Tidak ada aturan baku dalam membuat ide yang baik. Tapi ide yang 
baik perlu diuji.

• Bagaimanapun, pasti ada unsur yang kuat, yang mungkin bersifat
eksperimental atau mungkin bagian dari daya tarik bagi penonton
atau pembuat.



Evaluasi Ide

• Proses penciptaan ide awal.

• Storyboard kasar sebagai kunci.

• Gambaran karakter sentral.

• Ide tentang lokasi dan set.

• Pemecahan visual adegan.

• Animatic kasar di mana proyek dipandang secara berurutan.



Problem

Aku tidak mendapatkan
ide.

Minim pilihan ide.

Tidak adanya petunjuk
kontekstual.

Bingung mencari angle.

Pertimbangkan untuk
mengubah angle atau
sudut pandang subjek, 
atau menggabungkan

unsur gambar yg
mendukung.

Aku tidak tahu apa yg
terjadi.

Elemen visual yg tidak
terbaca

Membatasi jumlah, 
atau variasi.

Terjadi begitu cepat

Terlalu banyak
informasi yg

ditampilkan dalam
jangka waktu yg

pendek.

Cobalah ubah titik awal
dan akhir suatu Action. 
Menekankan gerakan

yg lebih penting.

Masalah Persoalan Solusi yg Potensial



Problem

Bagaimana
melakukannya??

Perubahan subjek
melalui metamorfosis

dari satu hal ke hal lain.

Mempertimbangkan 
konteks perubahan. 

Dalam kisah yang lebih 
besar, bisa dilakukan

perubahan?

Ini tidak bisa dilakukan

perubahan luar biasa 
terjadi yang tidak 

memiliki justifikasi yang 
jelas atau alasan.

Idenya mungkin terlalu 
dibuat-buat untuk 
menjadi kredibel. 
Waktunya untuk 

merevisi ide.

Masalah Persoalan Solusi yg Potensial



Research

• Jika ide adalah nyawa dari animasi, maka
“research” adalah oksigen dimana ide-ide 
memiliki kesempatan untuk datang.



Research dalam
Animasi

• Untuk tujuan animasi, 
“research” dapat
mewujudkan proses yang 
mengidentifikasi, 
mengumpulkan, 
mengurutkan, dan 
memproses bahan referensi
yg telah dikumpulkan oleh 
sumber langsung dan tidak
langsung sehingga dapat
sepenuhnya memahami
konsep di balik cerita atau
peristiwa faktual.



Contoh
Metode

Penelitian



Ingin berpegang teguh pada karya orisinal komik Peanuts karya
Charles M. Schulz, Blue Sky Studios terapkan teknik khusus.

• Muvila.com – Selain melibatkan keluarga dari Charles M. Schulz, yaitu Bryan 
Schulz (anak) dan Craig Schulz (cucu) dalam penulisan skenario, Blue Sky 
Production juga melakukan riset di Schulz Museum untuk benar-benar
memahami karakter Snoopy, Charlie Brown dan kawan-kawan. Riset ini sangat
mendalam bahkan hingga memperhatikan goresan pena Schulz dalam membuat
karakter-karakter di komik strip Peanuts.

• Tujuan utama dari riset panjang dan keterlibatan keluarga Schulz dalam proyek ini
adalah untuk membuat sebuah animasi modern yang masih mempunyai akar
yang berhubungan erat dengan karya orisinalnya. Dari berbagai riset yang telah
dilakukan, Blue Sky Studios keluar dengan tujuh langkah utama dalam penciptaan
karakter-karakter The Peanuts Movie dari komik strip klasik ke sebuah animasi
modern tanpa kehilangan sentuhan klasiknya.

• Simak ketujuh langkah tersebut melalui galeri di bawah ini.
















