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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Film pendek “It’s a Beautiful Day to Die”  yang disutradarai oleh Kristo Immanuel 

bercerita mengenai seorang pria berprofesi penjaga kamar mayat dan juga wanita 

yang jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba. Mereka memiliki masalah dengan 

psikologi diri, dimana mereka tersebut tidak menyadari akan kesendiriannya yang 

berujung kesepian. Penulis berkedudukan sebagai production designer di dalam 

team. Penulis bertanggung jawab atas penerepan elemen visual pada penataan 

artistik yang tampak di dalam frame film “It’s a Beautiful Day to Die”. 

 Dalam penyusunan laporan ini  penulis memilih metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah metode yang mengandalkan 

observasi serta menganalisa daftar pustaka dan studi litelatur. Informasi yang 

diteliti dengan metode kualitatif harus memiliki data yang valid sehingga mampu 

memperkuat pondasi dari penulisan laporan (hlm. 636). Walliman (2018) Penelitian 

deskriptif adalah metode yang mengandalkan observasi untuk mencari informasi. 

Melalui observasi peneliti mampu memahami lebih dalam mengenai  topik yang 

ingin di teliti. Sehingga mempermudah dalam mengaplikasikannya ke dalam 

sebuah media  untuk diteliti lebih rinci (hlm. 26). Selain itu penulis juga mencari 

referensi melalui internet dan beberapa film. 
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3.2. Sinopsis 

Hendra (25) adalah seorang pria yang terbiasa dengan kesendirian karena jauh dari 

keluarga. Pertemananya pun tergolong minim. Hendra bekerja  sebagai penjaga 

kamar mayat di sebuah rumah sakit. Setiap hari kesibukan Hendra hanyalah 

mengurus mayat, pekerjaan ini membuat Hendra jarang bersosialisasi sehingga 

hidupnya sepi. Tanpa disadari kesendirian Hendra membuatnya terjebak di dalam 

kesepian. Suatu ketika saat sedang makan siang di warung soto  Hendra jatuh cinta 

pada pandangan  pertama terhadap Lena (25) yang membuatnya terpesona  di tenda 

soto. Rasa jatuh cinta ini membuat Hendra menghidupkan fantasinya. Saat Hendra 

kembali ke kamar mayat Hendra mulai bermain dengan bayangannya yang  

menganggap mayat Sandi (50) hidup dan menjadi teman bertukar pikiran mengenai 

rasa jatuh cintanya kepada Lena. Setelah perdebatan panjang dengan Sandi, Hendra 

memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan Lena di sebuah aplikasi, 

bersambung janji untuk bertemu. Saat Hendra datang ke tempat pertemuan yang 

mereka sepakati, Lena tak kunjung datang. 

 
3.3. Posisi Penulis 

Penulis sebagai production designer dalam projek fim pendek “It’s a Beautiful Day 

to Die”. Selama produksi berlangsung penulis bertanggung jawab sebagai kepala 

tim dari beberapa divisi yaitu assistant production designer, wardrobe, make up, 

helper, dan builder. Penulis bertanggung jawab atas seluruh tata artistik  yang sudah 

didiskusikan bersama DoP dan juga sutradara. Penulis sebagai production designer 
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akan memvisualisasikan rancangan artistik melalui elemen visual yang akan 

diterapkan ke dalam frame.  

 
3.4. Peralatan 

Saat proyek film direncanakan mulai dari tahap pra-produksi sampai produksi 

berlangsung penulis menggunakan beberapa alat manual dan mesin dalam 

mengaplikasikan konsep yang ingin direalisasikan. Alat manual yang penulis 

gunakan adalah alat pertukangan, alat tulis, kertas, lakban, meteran, dan kain. Mesin 

yang penulis gunakan dalam membangun ruangan  adalah gerinda dan bor listrik. 

 
3.5. Tahapan Kerja 

Selama projek film “It’s a Beautiful Day to Die” berlangsung ada beberapa tahapan 

kerja yang penulis lewati. Sebagai seorang production designer penulis memikirkan 

konsep dan tata artistik yang nantinya akan divisualisaikan ke dalam film, dimulai 

sejak  pra-produksi sampai produksi berlangsung. 

 
3.5.1. Membaca Naskah 
  

Pondasi awal dari sebuah film yang terealisasikan adalah sebuah naskah Fischer 

(2018). Selama produksi berlangsung naskah menjadi acuan utama dalam 

pembuatan konsep untuk seluruh departement. Naskah harus dipahami oleh seluruh 

kru yang tergabung di dalam produksi film (hlm.10). Penulis yang berperan sebagai 

production designer harus mengerti serta memahami terlebih dahulu narasi apa 

yang ingin disampaikan dalam naskah. Production designer akan bergabung untuk 

brainstorming bersama dengan penulis naskah, DoP, dan sutradara dalam 
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menyelaraskan visi yang ingin divisualisasikan. Naskah akan menjadi acuan 

production designer dalam menentukan set, art, make up, wardrobe dan properti 

yang nantinya akan direalisasikan. 

 
3.5.2. Analisa Karakter dan Latar Belakang Cerita 
 

Melalui pemahaman dari naskah penulis akan menemukan beberapa karakter, 

khususnya karakter utama di dalam film. Penulis harus mengerti latar belakang dari 

setiap karakter yang tampak  di dalam film “It’s a Beautiful Day to Die”. Dengan 

memahami latar belakang dari setiap karakter membantu penulis dalam 

menciptakan mood dan atmosfir serta konsep yang harus diterapkan. 

 
3.5.3. Penerapan Elemen Visual 

Penerapan elemen visual berpengaruh besar terhadap seluruh perancangan tata 

artisitik yang diciptakan oleh production designer. Penerapan elemen visual akan 

dituangkan pada seluruh scene yang ada di dalam film “It’s a Beautiful Day to Die”. 

Sehingga seluruh rancangan mampu menghadirkan suasana tertentu yang akan 

mendukung karakter yang tampak pada frame. 

 
3.5.4. Script Breakdown  

 
Script breakdown membantu production designer untuk mempermudah dalam 

pengelompokkan setiap divisi. Script breakdown adalah tahap listing sebelum 

mengumpulkan material tata artistik yang nantinya akan digunakan dalam produksi 

film. Script breakdown adalah daftar dari properti, set, make up, dan wardrobe yang 

nantinya dipersiapkan sesuai dengan deskripsi dari scene dan lokasi.  
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3.5.5. Treatment Production Designer  

 
Treatment membantu production designer dalam mendalami setiap scene. 

Treatment adalah pembedahan setiap scene yang lebih detail melalui naskah. 

Melalui treatment, production designer mampu memahami setiap beat adegan 

sehingga mempermudah dalam menciptakan suasana dan perasaan yang akan 

dihadirkan di dalam setiap frame melalui penataan artistik. 

 
3.5.6. Riset 

 
Sebelum menciptakan sebuah suasana serta atmosfir kamar mayat yang berlokasi 

di rumah sakit dan ruang pengguna narkoba, penulis perlu mengadakan sebuah 

riset. Penulis melakukan studi lapangan ke beberapa rumah sakit serta kamar mayat  

di Jakarta. Penulis juga melakukan riset melalui internet dan beberapa film guna 

mengetahui sensasi visual yang disampaikan melalui ruang pengguna narkoba. 

Dengan adanya riset penulis bisa melihat beberapa referensi yang nantinya 

membantu penulis dalam penciptaan setting kamar pengguna narkoba dan ruangan 

yang ada di dalam rumah sakit yaitu kamar mayat, meja administrasi, lorong rumah 

sakit, dan rooftop rumah sakit. Penulis bisa merasakan dan memahami apa yang 

harus divisualisasikan dalam frame saat produksi. Saat proses syuting film “It’s a 

Beautiful Day to Die” berlangsung tidak berlokasi di kamar pengguna narkoba dan 

rumah sakit yang sebenarnya, semua setting diciptakan dan diwujudkan di lokasi 

yang berbeda. 
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3.5.7. Moodboard  

 
Moodboard adalah kumpulan referensi tata artistik yaitu color pallete, set, 

wardrobe, make up, art, dan property  yang dibuat oleh production designer. 

Moodboard membantu production designer dalam menjelaskan gambaran mood 

dan atmosfir yang ingin diperlihatkan melalui frame di dalam film. Sehingga 

mempermudah departement lain dalam membayangkan konsep apa yang ingin 

disampaikan oleh production designer. 

 
3.5.8. Elemen visual & elemen desain 

 
Dengan melakukan studi pustaka membantu penulis memahami bahwa setiap 

elemen yang dihadirkan di dalam frame sangat berpengaruh. Melalui elemen visual 

penulis dapat membangun mood dan atmosfir kesendirian melalui warna, terang 

gelap, garis, bentuk, dan tekstur. Sehingga menghasilkan elemen desain  kesatuan 

yang mendukung suasana di dalam frame. Dengan adanya pemilihan elemen visual 

dan elemen desain yang sesuai akan mempengaruhi penonton dalam merasakan 

suasana yang ingin disampaikan melalui frame. 

 
3.5.9. Perancangan Ruang   

 
Dengan meriset kamar pengguna narkoba dan beberapa rumah sakit membantu 

penulis dalam menghadirkan mood dan atmosfir tertentu pada film “It’s a Beautiful 

Day to Die”. Konsep kesendirian akan penulis sampaikan melalui elemen visual 

yang tampak di dalam setting. Dengan menghadirkan sedikit objek di dalam 

ruangan persegi simetris akan menghadirkan komposisi elemen desain yang kaku. 
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Sehingga terlihat monoton menghadirkan rasa sepi yang membosankan. Selain itu, 

ruangan yang dilengkapi oleh warna yang kontras akan menghadirkan sebuah 

sensasi visual sehingga penikmatnya cenderung menyendiri. Rasa sepi juga akan 

sangat terasa ketika sebuah objek berada di sebuah lapangan luas dikelilingi oleh 

objek yang besar. 

 
3.5.10.  Sketsa  

 
Hasil dari riset yang telah penulis lakukan akan dituangkan ke dalam sketsa. Sketsa 

mempermudah penulis mewujudkan beberapa referensi dan menentukan serta 

menempatkan  setting, art, dan properti yang ingin direalisasikan. Dengan adanya 

sketsa membantu penulis dalam menyesuaikan ke dalam lokasi sebenarnya. 

Sehingga sketsa akan menjadi acuan bagi art departement dalam pembangunan set. 

 
3.5.11. Location Scouting  

 
Saat lokasi sudah ditemukan oleh location manager  untuk mewujudkan penciptaan 

beberapa setting. Penulis akan melakukan recce terlebih dahulu untuk memahami 

situasi dari lokasi. Dengan pemahaman yang kuat akan lokasi, akan mempercepat 

produksi sehingga konsep yang ingin dituangkan ke dalam frame akan sesuai. 

 
3.5.12. Floor Plan  

 
Saat recce dilakukan pada lokasi yang sudah dipilih untuk digunakan saat produksi. 

Floor plan akan penulis desain guna memperjelas dengan rinci ukuran dari ruang 

untuk pembangunan set serta denah  untuk menempatkan beberapa property dengan 
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akurat. Sehingga penataan artistik dari art departement bisa terselesaikan dengan 

maksimal dan on time  saat produksi berlangsung. 

 
3.5.13. Produksi  

 
Ketika produksi dimulai seorang production designer akan membangun seluruh set 

yang sudah dikonsepkan dan direncanakan saat proses pre-produksi berlangsung. 

Seluruh set dibangun di beberapa lokasi yang berbeda, tentu memiliki tingkat 

kesulitannya masing-masing. Saat produksi berlangsung penulis dituntut untuk on 

time dalam pembangunan set. Selain itu penulis dibantu oleh 6 orang yang 

bergabung dalam art department guna mempercepat proses pembangunan set. 

 
3.5.14. Pembenahan Lokasi  

 
Beberapa lokasi yang di telah disepakati untuk digunakan untuk proses syuting 

memiliki beberapa regulasi yang harus dipertanggung jawabkan oleh production 

designer. Art departement sebaiknya mengambil foto ruang yang belum dirancang 

agar menjadi back up dalam pembenahan.  Setelah proses produksi telah selesai 

seluruh art departement diwajibkan untuk melakukan pembenahan ruang yang 

telah digunakan dalam perancangan scene ke posisi semula. 

 
3.6. Acuan 

Penulis mengacu pada studi lapangan terhadap beberapa rumah sakit yang ada di 

Jakarta. Dengan melakukan studi lapangan memberikan penulis referensi akan 

suasana dan atmosfir yang tersaji di dalam rumah sakit. Penulis mendapatkan 

Bagaimana Production Designer..., Jossy Alfredo M Rahaguna, FSD UMN, 2019



29 
 

banyak informasi mengenai ruangan-ruangan tertentu yang ada di rumah sakit 

khususnya kamar mayat. Penulis juga mendapatkan referensi melalui beberapa  film 

dan juga internet yang menyajikan konsep yang memiliki set di rumah sakit 

khususnya kamar mayat serta set ruang pengguna narkoba. 

 
 Dalam merancang dan menciptakan  konsep elemen visual yang dihadirkan 

di dalam film pendek “It’s a Beautiful Day to Die” penulis mengacu pada film 

pertama berjudul A Ghost Story (Lowery, 2017). Melalui film ini penulis 

memahami akan perancangan set yang memaksimalkan ruangan kecil dan diisi 

dengan elemen seadanya sehingga terlihat minimalis. Properti yang digunakan 

untuk mendukung set juga hanya sedikit dan menggunakan satu kasur sebagai 

properti utama. Warna monokrom yang didukung oleh unsur terang gelap cahaya 

menghadirkan hal monoton sehingga terlihat membosankan. 

 

 
Gambar 3.1. Set Kamar Mayat Minimalis  

 
(https://www.youtube.com/watch?v=c_3NMtxeyfk) 
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Film kedua yang menjadi acuan bagi penulis dalam menciptakan 

perancangan elemen visual adalah film The Corpse of Anna Fritz (Vicens, 2015). 

Film ini memperlihatkan sebuah set kamar mayat di desain di dalam sebuah persegi 

presisi sehingga terlihat kaku di dalam frame. Decoration props yang digunakan di 

dalam frame juga sangat minim hanya ada pintu, Kasur mayat, dan lampu sehingga 

menghadirkan suasana yang tidak biasa dan mencekam.  

 

 
Gambar 3.2.  Set Kamar Mayat Presisi  

(https://www.youtube.com/watch?v=uccDSjZhLZQ) 
 

Terang gelap yang disajikan di dalam frame juga terlihat redup sehingga 

terasa tidak ada kehidupan. Selain itu property utama kasur mayat tertata rapi dan 

sejajar menimbulkan kesan monoton yang berdampak bosan. Kasur kamar mayat 

juga terlihat sangat padat sehingga terasa pengap dan terkekang. Set yang disajikan 

juga memperlihatkan gap antara dunia luar dan hanya dibatasi oleh sebuah kaca 

bulat sehingga terasa jauh dari kehidupan. 
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Film ketiga yang berjudul The Trip (Corman, 1967) menjadi acuan penulis 

dalam perancangan kamar Lena. Film ini memperlihatkan kelompok kecil manusia 

yang saling mempercayai satu sama lain dalam menggunakan narkoba. Melalui film 

ini penulis memahami kondisi dari ruang pemakai narkoba. Film ini 

memperlihatkan sebuah ruangan yang berisi dengan banyak gambar pattern yang 

meleleh. Gambar tersebut diisi dengan warna yang dominan kontras. 

 
Gambar 3.3. Set Ruang Pengguna Narkoba  

         (https://www.youtube.com/watch?v=FmZCwcGu_2I) 
 

Dekorasi properti yang dipilih pun tergolong memiliki warna yang kontras 

sehingga ruangan terlihat berwarna. Gambar dan warna psychedelic membantu  

pengguna narkoba dalam berhalusinasi. Sehingga walaupun terlihat berkelompok 

mereka cenderung menyendiri dalam menikmati efek halusinasi yang didapatkan 

melalui efek narkoba. 

 
 
 

Bagaimana Production Designer..., Jossy Alfredo M Rahaguna, FSD UMN, 2019



32 
 

Selain itu, film berjudul Her (Jonze, 2013) adalah fim keempat yang 

menjadi acuan penulis dalam perancangan set rooftop. Film ini memperlihatkan 

sepasang kekasih yang akhirnya bertemu di dunia nyata. Adegan Film ini 

memperlihatkan sebuah kehangatan di tengah sekeliling pencakar langit. 

Kehangatan hadir melalui  lampu yang menyala di malam hari dari gedung sekitar. 

Rooftop dari adegan ini tidak di dekorasi sama sekali sehingga terlihat kosong dan 

luas. Posisi dari sepasang karakter sejajar dan eye level. Namun suasana dan 

atmosfir yang hadir terasa sepi dan terlihat ada gap dengan dunia sekitar. 

 

 

Gambar 3.4. Set Rooftop Hangat  

         (https://www.youtube.com/watch?v=8aPzZEA1jFo) 
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