
adegan-adegan 
‘wow’ terjadi berkat 

memindahkan  cerita 
film animasi ke film yang 

diperankan oleh manusia.  

ke aksi
dari animasi

Penggunaan teknologi 
CGI dan green screen 
dalam sebuah film adaptasi 
animasi menjadi sebuah 
keharusan untuk membuat 
film menjadi lebih “hidup”. 

“Alice Through the Looking Glass”
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eberapa tahun belakangan, film-film 
animasi seperti Cinderella” (2015), “The 
Jungle Book” (2016), “The Huntsman: 

Winter’s War” (2016), “Alice Through The Looking 
Glass” (2016) hingga yang akan datang “Beauty 
and The Beast” (2017) diangkat ke layar lebar 
dalam bentuk live-action. Film animasi pastinya 
menyajikan berbagai adegan-adegan yang sering 
kali mustahil untuk dilakukan di dunia nyata. 
Ketika dipindahkan ke lakon ‘nyata’, ada obligasi 
bahwa adegan-adegannya harus tetap sama 
dengan versi animasi. Arnas Irmal, Operation 
Director MD Animation yang menangani animasi 
asli Indonesia, “Adit Sopo Jarwo”, mengatakan, 
membuat film adaptasi dari animasi tidak mudah. 
Banyak adegan-adegan yang membutuhkan efek 
visual yang bernama Computer Generated Imagery 
atau CGI, untuk menyamakan berbagai adegan 
pada animasi. Teknologi inilah yang akhirnya 
membuat banyak adegan pada animasi yang 
mustahil terjadi di dunia nyata bisa menjadi 
kenyataan. “Penggunaan visual effect juga tidak 
bisa sembarangan karena harus sesuai dengan 
konsep cerita,” ujarnya. 

Penting juga diingat, tokoh-tokoh di dunia 
animasi juga banyak yang berwujud surealis, 
tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Arnas, 
karakter-karakter yang ada dalam sebuah film 
tentu disesuaikan dengan segmentasi yang ingin 
dituju pembuatnya, karena itu pemilihan orang-
orang yang akan memerankan tokoh tersebut 
tidak bisa sembarangan. Walaupun dari awal 
produksi Produser sudah memiliki “wish list”, 
namun tetap ada pertimbangan lain untuk 
memilih aktor yang akan memerankan tokoh 
surealis maupun tokoh yang “nyata” tersebut.

“Orang-orang yang sudah menonton film versi 
animasi akan membandingkan tokoh-tokoh di 
dalam versi manusianya. Misalnya film ‘Cinderella’,  
bisa jadi hasil akhirnya dinilai lebih bagus 
yang versi live action. Hanya saja film nyata ini 
kemasannya pasti lebih mahal daripada animasi. 
Produser harus jitu menggunakan bintang-
bintang film tenar untuk menarik penonton,” 
ungkap Arnas lagi.  

Pemilihan aktor nyatanya memang memenga-
ruhi keinginan masyarakat untuk menonton 
sebuah film live-action yang diadaptasi dari 
film animasi. Bila seorang aktor yang menurut 
masyarakat tidak sesuai dengan karakter dari 
film animasi atau aktor tersebut ternyata tidak 
bisa membawakan peran dengan semustinya, 

maka akan banyak mendapatkan kritikan. Bukan 
hanya kritik penonton awam, tapi bisa juga dari  
kritikus film. Kritik pun terseret kepada filmnya.  

Hal itu terjadi pada film “Snow White and The 
Huntsman” (2012) yang merupakan adaptasi 
live action dari kisah “Snow White”. Kristen 
Stewarts, pemeran Snow White, banyak dikritisi  
aktingnya. “Hollywood’s reigning princess of dour.” 
“A bit of a galumpher.” “Can’t Kristen be a little 
more up?” “Stewart fails to impress.” adalah kritik 
pedas untuk Kristen yang tentu berimbas pada 
peredaran filmnya. 

Orang-orang yang terpilih untuk memerankan 
tokoh animasi biasanya adalah mereka yang 
pada saat audisi bisa memberikan ekspresi dan 
tingkah laku yang sesuai dengan karakter  animasi 
tersebut. Ekspresi dari seorang tokoh adalah hal 
yang penting. “Its not that easy for a director to get an 
emotion he desires from a live action actor in every given 
scenario. And the same way goes other way around (for 
animation), its challenging,” ujar seorang produser 
Hollywood. Karena itu penting bagi para aktor 
untuk bisa “menghidupkan” tokoh animasi 
tersebut di dalam dirinya agar film tersebut bisa 
benar-benar dinikmati penonton. 

Selain harus memerhatikan karakter dari 
tokoh animasi, jalan cerita dari film animasi juga 
menjadi perhatian dari pembuat film. Beberapa 
film memiliki plot yang berbeda dari film 
animasi yang mereka adaptasi. Hal tersebut bisa 
dikarenakan sulitnya penyamaan jalan cerita, atau 
untuk memberikan kesan modern sehingga lebih 
disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang.

Memang ada banyak hal yang harus diperhati-
kan untuk membuat film live action sebagai 
adaptasi dari film animasi. Namun, dengan 
adanya film adaptasi dari animasi, para penggemar 
animasi tersebut bisa menikmati tokoh favorit 
mereka dalam versi nyata. 

B
Behind the scenes film 
“Snow White and The Huntsman”. 
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