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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran umum 

Menurut Theo et al. (2014), perayaan Cheng Beng merupakan penghormatan 

kepada leuhur. Banyak cara untuk menghormati leluhur, seperti tidak mencoreng 

nama baik leluhur, berbakti, berperilaku dan berkontribusi positif di lingkungan 

juga merupakan cara menghormati leluhur kita. Karena bagi orang Tionghoa 

orang yang tidak berbakti adalah orang yang tidak tahu terima kasih. 

 Orang Tionghoa diajarkan dengan delapan kebajikan yaitu berbakti, 

rendah hati, setia, dapat dipercaya, menjaga sopan santun, memiliki rasa malu, 

hati yang suci, dan bijaksana. Dan dari semua kebajikan tersebut adalah membalas 

atau bakti terhadap orang tua selama masih hidup. Dan saat meninggal dunia kita 

mengenang kembali budi mereka  juga sekuat tenaga membalas jerih payah 

mereka. (Theo et al, 2014).  

Dalam perayaan Cheng Beng ada persiapan yang biasanya dilakukan, di 

Bangka biasanya masyarakat akan datang seminggu sebelum perayaan Cheng 

Beng untuk membersihkan atau mengecat ulang kuburan leluhur. Dari yang 

mengerjakan sendiri bersama keluarganya ada juga yang mengupah orang lain 

untuk melakukannya. Kemudian untuk perayaan Cheng Bengnya sendiri akan 

dilakukan pada tanggal 5 april.  

 Menurut Theo et al (2014), pada umumnya hal yang dilakukan selanjutnya 

adalah menyiapkan barang – barang untuk merayakan Cheng Beng yaitu sesajian 

Penerapan pendekatan partisipatoris..., Christopher Hervin Wijaya, FSD UMN, 2019



15 

 

berupa Sam-sang(tiga jenis daging), Sam-Kuo (tiga macam buah) dan Cai-choi 

(masakan vegetarian), untuk lainnya disediakan juga Fung-cui (arak merah), Kim-

Ci (uang akhirat), teh dan juga dupa. Upacara ini dipercaya untuk arwah orang tua 

atau leluhur dapat tenang di alam baka. 

Diskusi dilakukan sebelum perayaan Cheng Beng, juga dilakukan untuk 

mendapatkan hal yang ingin dicapai dari pembuatan film dokumenter Cheng Beng 

ini. Diskusi juga akan dilakukan untuk mencari lokasi juga waktu dimana 

wawancara akan dilakukan. Wawancara dilakukan dengan ahli yang berhubungan 

dengan data yang terkait. Hal yang penulis dapatkan adalah wawancara dan 

pengambilan gambar akan dilakukan di Bangka, Tangerang dan Jakarta mulai dari 

bulan April sampai selesai yang kira – kira bulan Agustus.  

Hasil awal diskusi dengan ahli pertama dan kedua, penulis mendapatkan 

kesamaan teori yang dijelaskan di dalam buku yang di tulis oleh Nichols (2010), 

dengan penjelasan dari sang sumber tentang pendekatan participatory, beserta 

bagaimana teori itu diterapkan kedalam sebuah film. 

 

3.1.1. Sinopsis 

Menceritakan tentang sebuah keluarga yang pergi berziarah kubur tiap tahunnya 

untuk merayakan festifal Cheng Beng atau biasa disebut tradisi orang Tionghoa 

untuk berziarah kubur, keluarga ini merayakan festival Cheng Beng di daerah 

pulau Bangka dan Jakarta bersama keluarga lainnya biarpun tidak seluruh 

keluarganya masih merayakan tradisi tersebut karena alasan alasan tertentu. 
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3.1.2. Posisi penulis 

Di sini penulis berada di posisi sebagai sutradara untuk memimpin dan 

bertanggung jawab atas ide karya film dokumenter Cheng Beng. 

3.1.3. Peralatan 

Peralatan peralatan yang digunakan seperti di bawah ini: 

1. Kamera  

Kamera DSLR adalah kamera yang digunakan dalam pembuatan film 

dokumenter Cheng Beng ini. Penulis menggunakan kamera Nikon D5100 dalam 

pembuatan film dokumenter Cheng Beng sebagai alat pengambil gambar utama. 

 

Gambar 3.1. Contoh kamera yang digunakan dalam shooting                             

(Sumber: Amazon.co.uk ) 

2. Lensa 

Lensa adalah salah satu hal terpenting berikutnya dimana dibutuhkan atau 

tidaknya sebuah lensa sesuai jarak pengambilan gambar. Di sini penulis 

menggunakan lensa Nikon 18 – 55mm diperuntukan menggambil gambar dalam 

jarak dekat dan sedang. 
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Gambar 3.2. Contoh lensa yang digunakan dalam shooting. 

 (Sumber: Daily.Octagon.co.id ) 

 

3. Audio 

Audio untuk merekam menggunakan Rode pro, standar untuk perekaman 

film dokumenter yang bersifat realistis yang dapat dipasangkan ke kamera agar 

mudah digunakan. Rode pro dapat mengurangi noise yang mengganggu dan 

mebuat suara pembicaraan yang ingin diambil dapat terdengar lebih jelas. 
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Gambar 3.3. Contoh audio atau mic yang digunakan dalam shooting. 

(Sumber: Daily.Octagon.co.id) 

 

3.1.4. Tahapan Kerja 

Hal awal yang dilakukan adalah metode pengumpulan data pengumpulan data 

dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai 

tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil subjek 

penelitian yaitu sutradara atau pakar dalam pembuatan film dokumenter. 

Pengumpulan data dalam penelitian di tangerang dan Jakarta menggunakan 4 cara 

berikut merupakan uraian yang digunakan :  

3.1.4.1. Menentukan Tema 

Penulis menentukan subjek yang sesuai dan dapat diangkat kedalam 

dokumenter Cheng Beng, penulis mendapatkan subjek – subjek yang 

tepat dalam hal tersebut yaitu keluarga besar penulis dan kerabat dekat 

penulis. Penulis juga memilih subjek orang yang cukup ahli atau 

sangat tekun menjalani tradisi Cheng Beng tersebut sebagai contoh 
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pengurus perkuburan dan rumah duka Yayasan Sentosa yang menjadi 

perkuburan terbesar dan termegah seasia. 

3.1.4.2. Pemilihan Subjek 

Penulis menentukan subjek yang sesuai dan dapat diangkat kedalam 

dokumenter Cheng Beng, penulis mendapatkan subjek – subjek yang 

tepat dalam hal tersebut yaitu keluarga besar penulis dan kerabat dekat 

penulis. Penulis juga memilih subjek orang yang cukup ahli atau 

sangat tekun menjalani tradisi Cheng Beng tersebut sebagai contoh 

pengurus perkuburan dan rumah duka Yayasan Sentosa yang menjadi 

perkuburan terbesar dan termegah di Asia. 

3.1.4.3. Penentuan Sudut Pandang 

Penulis menggunakan sudut pandang orang pertama yang dimana 

penulis menjadi tokoh yang mewawancarai dan melakukan tradisi 

Cheng Beng, disini penulis juga menggunakan pendekatan 

partisipatoris dalam pembuatan film agar penonton dapat merasakan 

kedekatan tokoh dan crew dalam pembuatan film tersebut dengan 

subjek sesuai dengan tema kekeluargaan yang diangkat penulis. 

3.1.4.4. Riset 

Penulis melakukan studi pustaka tentang penggunaan pendekatan 

partisipatoris dalam pembuatan film dokumenter Cheng Beng. Hasil 

yang didapatkan dalam penerapan pendekatan partisipatoris ke dalam 
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film dokumenter Cheng Beng sesuai dengan keinginan dan 

pemahaman penulis.    

Penulis juga menonton contoh video partisipatoris yang telah 

diciptakan agar dalam pembuatan film dokumenter Cheng Beng dapat 

berjalan lancar sesuai dengan keinginan penulis. Contoh film yaitu 

Roger & Me karya dari Michael Moore yang menceritakan bagaimana 

ia sebagai jurnalis mencari informasi tentang sebuah perusahaan mobil 

yang memecat 30.000 pegawainya. Mulai dari pendapat orang sekitar, 

keluarga korban, penagih hutang dan Ceo General Motor. 

Penulis mendapatkan bahwa dokumenter partisipatoris dapat 

membuat penonton merasakan penderitaan maupun perasaan korban, 

juga keadaan dan pandangan mereka terhadap keadaan yang menimpa 

mereka.  

3.1.4.5. Shooting Script 

 

Table 3.1. Shooting Script Film Cheng Beng. 

 

Scene Shot Video Audio  Pertanyaan 

1 

1 
Footage wihara di 

Bangka. 
Ambient wihara.   

2 
Penulis berdoa di 

wihara. 
Ambient wihara.   

2 1 

Keluarga penulis 

mengantar ia pergi 

ke bandara. 

Pembicaraan 

keluarga akan 

keberangkatan. 
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2 

Persiapan 

mengambil tiket 

pesawat dan siap 

berangkat ke pulau 

Bangka. 

Ambient bandara.   

3 
Pesawat terbang dari 

bandara (outside). 
Ambient pesawat.   

3 

1 

Pembicaraan 

keluarga bersama 

saudara sepesawat 

(bila sepesawat). 

Pembicaraan 

tentang keluarga. 

1.Setiap tahun kah 

paman atau bibi 

merayakan Cheng 

Beng? 2.Biasanya 

mulai merayakan 

tanggal berapa?                                        

3.Kenapa sih masih 

merayakan Cheng 

Beng setiap 

tahunnya? 

2 Turun dari pesawat. Ambient bandara.   

3 

pergi meninggalkan 

bandara bangka 

pangkal pinang. 

Ambient jalan.   

4 

1 

Kunjungan di rumah 

paman dan 

bibi(tempat tinggal 

selama dibangka). 

Pembiacaraan 

keluarga, menyapa 

dan kabar keluarga.  

  

2 

Mewawancarai 

paman dan bibi soal 

situasi Cheng Beng 

dan keluarga karena 

sudah lama tidak 

bertemu. 

Pembiacaraan 

tentang situasi 

Cheng Beng dan 

keadaan keluarga. 

1.Setiap tahun orang 

merayakan Cheng 

Beng dibangka?                         

2. Paling ramai disaat 

apasih Cheng Beng 

itu dan ada perubahan 

tidak dari jaman 

kejaman?                                                                                                     

3.Kan tiket pesawat 

biasanya naik banget 

harganya, kenapa 

orang masih 

bersikukuh untuk 

pergi Cheng Beng 

walau tiket mahal? 

5 
1 

Pemakaman di 

pangkal pinang. 

Ambient perbukitan 

(wilayah 

pemakaman ada di 

bukit agak sejuk 

tapi panas). 

  

2 Bersembahyang Ambient perbukitan   
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Cheng Beng. dan pembicaraan 

biasa. 

3 
Wawancara 

keluarga. 

Pendapat tentang 

Cheng Beng dan 

keluarga. 

  

6 

1 
Footage wihara di 

Bangka. 
Ambient wihara.   

2 
Wawancara pendiri 

wihara. 

Pembiacaraan 

tentang Cheng 

Beng dan arti 

Cheng Beng 

tersebut. 

1.Cheng Beng itu 

apa?                                                                                      

2.Wajibkah Cheng 

Beng itu dirayakan?                                                            

3.Kenapa orang 

mulai tidak 

merayakan? 

7 1 
Tempat makan di 

Bangka. 

Berbicara dengan 

saudara disana 

tentang gosip 

keluarga. 

  

8 1 
Pulang bersama 

saudara. 

Pembicaraan apa 

saja yang 

dilakukan. 

  

9 

1 
Pemakaman di 

tangerang. 

Ambient keluarga 

saling bergosip dan 

bersembayang. 

  

2 

Perbedaaan 

persiapan di bangka 

dan di tangerang 

dalam melakukan 

tradisi Cheng Beng. 

Ambient 

pemakaman tanah 

gocap. 

  

3 
Keluarga sedang 

bergosip.  

Gosip para keluarga 

saudara 

membicarakan 

keluarga dan 

keadaannya. 

1. Ada kah keluarga 

yang tidak datang 

Cheng Beng?                                        

2. Sudah pernah 

diajak?                                                                                                                          

3. Adakah alasan ia 

tak datang? 

10 1 

Makan - makan 

keluarga setelah 

melakukan  tradisi  

Cheng Beng. 

Gosip keluarga 

yang tidak datang.  
  

11 1 

Wawancara dengan 

keluarga yang tidak 

datang atau unik. 

Pandangan tentang 

Cheng Beng 

menurut yang tidak 

datang dan keadaan 

keluarga. 

1. Apakah masih 

merayakan Cheng 

Beng?                                                      

2. Ada alasan yang 

membuat tak datang 

Cheng Beng?                          
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3.Menurut anda 

apasih pandangan 

tentang Cheng Beng? 

2 

Pergi berkumpul 

bersama yang tidak 

dating. 

Pembicaraan 

keluarga.  
  

12 1 

Wawancara 

keluarga penulis 

akan pandangan 

tentang Cheng Beng 

dan  keluarga yang 

tidak hadir. 

Pandagan tentang 

Cheng Beng dan 

keluarga yang tidak 

hadir. 

1. Kalau bagi 

keluarga kita Cheng 

Beng itu bagaimana?                              

2. Kenapa sejak kecil 

diwajibkan atau 

mengutamakan untuk 

pergi sembhayang?                                                                                                             

3. Hal apa sih yang 

diinginkan setiap 

keluarga untuk hadir 

di Cheng Beng? 
 

 

3.1.4.6. Shooting  Tahap 1 (2017) 

Penulis disini melakukan perekaman tahap pertama yang dilakukan di 

Bangka saat melakukan Cheng Beng di tahun 2017 bersama dengan 

keluarga dan juga saudara dekat di daerah pangkal pinang, Bangka. 

Shot yang diambil: 

Table 3.2. Shooting  Tahap 1 (2017) 

 

Scene Shot Video Audio  

1 

1 Pemakaman Sentosa. Ambient di pemakaman 

2 Wawancara Dengan Bibi Ai Ai. pembicaraan Cheng Beng 

3 Wawancara dengan Paman. 

Pembicaraan tentang Cheng 

Beng. 

4 Jalan di pemakaman Sentosa. Ambient kendaraan yang lewat. 

5 

Keluarga Sedang berbincang 

sambil membentuk uang kertas.   

6 Perlengkapan sembahyang. Ambient di pemakaman. 
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3.1.4.7. Shooting tahap 2 (2018) 

Penulis melakukan perekaman di tahun 2018 di daerah Bangka dan 

juga Tangerang bersama keluarga saat merayakan Cheng Beng, shot 

sebagai berikut: 

Table 3.3. Shooting tahap 2 (2018) 

 

Scene Shot Video Audio  

1 

1 

Keluarga sembahyang di 

pemakaman sentosa. Ambient di pemakaman. 

2 pemakaman sentosa. Ambient pemakaman. 

3 

Ibu penulis menyiapkan 

perlengkapan sembahyang. 

Menjelaskan perlengkapan 

yang disembahyang kan. 

4 Paman Akim bersembahyang. Ambient pemakaman. 

5 

Keluarga membersihkan 

pemakaman. Ambient bersih – bersih. 

6 

Orang sedang merapikan atau 

mencat kembali tulisan makam. Ambient pemakaman. 

2 

1 

Keluarga besar dari ayah 

bersembahyang di tangerang. 

Pembicaraan keluarga yang 

ramai. 

2 Ko Budi sedang bersembahyang. 

Ambient Keluarga yang ramai 

berbincang. 

3 

Keluarga membicarakan yang 

tidak datang. 

Salah satu paman berbicara 

agar seseorang datang. 

4 Keluarga ingin berfoto. 

Ambient Keluarga yang ramai 

berbincang. 

5 

Uang kertas dan peti uang yang 

akan dibakar. 

Ambient Keluarga yang ramai 

berbincang. 

6 

Uang kertas dan peti uang yang 

terbakar. 

Ambient Keluarga yang ramai 

berbincang. 
 

3.1.4.8. Shooting Tahap 3 (2019) 

Penulis melakukan perekaman terakhir kalinya di tahun 2019 daerah 

Bangka dan juga Tangerang untuk terakhir kalinya untuk mendapatkan 
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semua footage agar lengkap untuk kebutuhan film dokumenter Cheng 

Beng, sebagai contoh: 

Table 3.4. Shooting Tahap 3 (2019) 

 

Scene Shot Video Audio  

1 

1 Bandara Soekarno Hatta. Ambient bandara. 

2 

Kedatangan di bandara Soekarno 

Hatta. Ambient bandara. 

3 Pesawat terbang sedang parkir. Ambient pesawat. 

4 

Dijemput dibandara oleh paman 

Akim. 

Pertanyaan ingin langsung 

wawancarakah? 

2 
1 

Wawancara dengan pengurus 

Sentosa Fennie.  Pembicaraan arti Cheng Beng. 

2 

Wawancara dengan pengurus 

sentosa (laki - laki). 

Pembicaraan tanggal Cheng 

Beng. 

3 

1 Pemakaman Sentosa. Ambient Pemakaman. 

2 Keluarga berbincang  

Pembicaraan mahalnya tiket 

pesawat. 

3 

Sembahyang di pemakaman 

Sentosa. Ambient Pemakaman. 

4 

1 

Wawancara keluarga tentang 

pandangan mereka akan Cheng 

Beng. 

Pandangan mereka soal Cheng 

Beng. 

2 Hp Egi yang hilang. 

Egi berbicara bagaimana hp nya 

hilang. 

3 Ko Rendi mencari hp egi. 

ko Rendi tidak senang dengan 

jawaban penjaga yang tidak 

tahu. 

4 Bakar uang dan peti uang. Ambient Pemakaman. 

5 Wawancara tentang Kedatangan. 

Datang atau tidaknya setiap 

tahun. 

6 

Wawancara fungsi bakar uang 

kertas. 

Uang tersebut dipercaya agar 

kembali menjadi berkah. 

5 
1 Tempat makan. Ambient tempat makan. 

2 Keluarga sedang makan. Ambient tempat makan. 

6 

1 Wawancara di bakmi tik guan. Ambient jalan. 

2 Ko Chandra diwawancara. 

Alasan setiap tahun tidak 

dating. 

3 Ko Chandra diwawancara. Keluarga masih mewakili. 
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4 Ko Budi diwawancara. 

Alasan - alasan orang bila tidak 

datang. 

5 Ko Budi diwawancara. 

Penjelasan keluarga masih 

sangat tekun menjalaninya. 
 

3.1.4.9. Transkripsi 

Penulis melakukan perekaman wawancara subjek untuk kebutuhan 

film dokumenter Cheng Beng, video yang diambil berisikan informasi 

sebagai berikut: 

Table 3.5. Transkripsi 

 

Pembicara Durasi Pertanyaan Jawaban 

Budi 5 menit 

1.Masih ramai tidak 

sih keluarga kita 

yang merayakan 

Cheng Beng?                                                                                                                            

2. Anak kecil ikut 

sembahyang tidak 

sih?                                                     

3. Harus ikut tidak 

sih Cheng Beng? 

1.Masih, karena kita 

keluarga besar.                                                      

2. Harusnya ikut 

doa, biasanya sih di 

ajarkan oleh 

ortunya.                 

3. Wajib karena 

hanya 1 tahun 

sekali. 

Chandra 3 menit 

1. Masih merayakan 

Cheng Beng?                                                             

2.Apakah dulu 

merayakan? 

1. Tidak karena 

sudah keluarga 

Kristen                                                 

2.kita sih bukan 

ngerayain tapi ikut 

berpartisipasi dalam 

event tersebut                                                                                                                    

Budi dan 

Chandra 
1 menit 20 detik 

1. Apa saja sih 

kendala tidak datang 

Cheng Beng? 

1. Selain ketiduran 

atau berhalangan 

biasanya karena 

chiong di tahun 

tersebut sehingga 

bila datang harus 

membawa syarat 

seperti bawang 

putih. 
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1 menit 4 detik 
1. Bila chiong tidak 

boleh datang? 

1. Tidak boleh 

karena sedang tidak 

baik bisa di tempel 

roh jahat. 

Tjin nam sian 

3 menit 53 detik 
1. Cheng Beng itu 

apa? 

1. Ching min itu 

mengingat 

sembahyang 

leluhur, Ching min 

itu mengingat 

leluhur, di makam 

itu ada pohon 

keluarga yang besar 

sekali bila keluarga 

besar. 

3 menit 50 detik 

1. Apakah Cheng 

Beng tradisi yang 

harus dilestarikan? 

1. Di Chinese itu di 

ajarkan sejak dulu 

untuk 

bersembahyang, dan 

menghormati 

leluhur adalah 

kewajiban jadi 

harus, kecuali tidak 

mau mengingat 

keluarganya. 

rian 1 menit 15 detik 

1. Biasa datang 

Cheng Beng jam 

berapa?                                                    

2. Alasan ikut Cheng 

Beng?                                                                               

3. Kalau hari sekolah 

ikut tidak? 

1.Biasanya sih 

selalu pagi.                                                                           

2. Nanti di bilang 

gak menghormati 

keluarga.                                         

3. Tidak sih, tahun 

kapan waktu 

sekolah juga tidak 

ikut. 

geofrey 1 menit 40 detik 

1. pernah merasa tak 

mau ikut?                

2. alasan ikut?  

1. Sering, dulu 

disuruh ikut ikut 

saja, kalo sekarang 

bisa mikir sendiri, 

karena sembahyang 

kayak cheat atau 

curang karena bisa 

berbuat baik ato 

hormat ketika ia 

sudah meninggal, 

karma baik kan 

harus dipupuk dari 

awal kalu tidak 
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curang.                         

2. Disuruh ortu 

23 detik  

1. Kenapa 

sembahyang nya 

beda? 

1. Yang situ Katolik 

yang sebelah situ 

Buddha jadi 

sembahyanginnya 

beda. 

egi 24 detik 1. Egi ikut kenapa?  

1. Egi sebenernya 

tidak suka, oh ikut 

karena di takut 

dimarahin, nanti di 

sabet. 

rendi 39 detik 

1. Tiap tahun ikut 

Cheng Beng ko?      

2. Alasan ikut Cheng 

Beng? 

1. Oh ikut               

2.Ikutin tradisi aja 

sih udah di ajarin 

dari kecil bisa juga 

untuk kumpul sama 

keluarga dan kadang 

tidak datang karena 

berhalangan. 

sielvi 

34 detik 
1. Biasa datang 

bareng tidak sih? 

1. Biasa sih Cuma 

di range waktu nanti 

kumpul jam berapa, 

paling ketemu di 

hari itu yang pasti 

tapi sekitar jam 

tersebut. 

30 detik 

1. Biasa kumpul 

makan tidak sih 

setelah Cheng Beng. 

1. Biasanya sih 

setelah Cheng Beng 

agak jarang kumpul 

makan keluarga 

lagi. 

58 detik 

1. itu di bakar untuk 

ap ya ci?                  

2. biasanya anak 

kecil diajarin tidak 

sih? 

1. Itu di ajarin untuk 

orang yang disana, 

supaya nanti jadi 

berkah lagi buat 

kita.                             

2. awalnya sih 

mungkin tidak tahu 

tetapi di ajarin yang 

mungkin ketika 

besar nanti mengerti 
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sendiri untuk 

sekarang sih hanya 

penasaran sedang 

apa sih. 

Pengurus sentosa 2 menit 52 detik 

1. jadi kita bisa 

sembayang di waktu 

itu?                          

2. biasa agama apa 

yang masih rajin. 

1. iya jadi ini untuk 

sembahyang kubur 

baru dan lama dan 

hanya boleh 

sembahyang dari 

waktu ini sekitar 10 

hari tidak boleh di 

luar ini 2. biasanya 

konghuchu sih tapi 

disini katolik juga 

ada. 

Quipo 10 menit 

1. quipo ikut 

merayakan Cheng 

Beng tiap tahun? Dan 

pulang semua tidak 

sih keluarga. 

1. ikut dan sudah 

sembahyang duluan 

kemarin tanggal 29, 

karena mau 

berangkat ke korea, 

tidak pulang semua, 

biasanya pada 

pulang pas imlek. 

Fennie Lie 4 menit 12 detik 

1. Cheng Beng itu 

apa? Yang ramai di 

tanggal apa?,                    

2. Cheng Beng kalau 

dibangka disebut 

chingmin kenapa?             

3. berpengaruh gak 

sih tiap tahunya 

Cheng Beng itu jadi 

tergeser kah 

tradisinya.                    

4. mahal nya tiket 

berpengaruh tidak 

sih. 

1. Cheng Beng itu 

chingmin yang arti 

nya bersih dan 

terang, biasanya sih 

yang ramai tanggal 

5.                                                           

2. perbedaan bahasa 

saja sih karena 

orang bangka 

biasanya suku haka 

dan daerah lain 

hokian.                   

3. berpengaruh 

karena 

perkembangan 

jaman tradisi 

semakin tergeser 

atau terlupakan , 

sudah pasti tetapi 

balik lagi ke 

bagaimana keluarga 

melihat ini.              

4. berpengaruh sih, 
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tiket mahal dan 

saudara jadi 

mengurungkan niat 

untuk sembahyang 

jadi menitipkan saja 

ke saudaranya. 

 

3.1.4.10. Editing Skrip 

Setelah melakukan perekaman sesuai dengan skrip awal, terjadi 

perubahan akibat ketidaksesuaian keadaan dan jadwal dalam 

perekaman, berikut adalah perubahan skrip yang telah dilakukan 

penulis  sebagai berikut: 

Table 3.6. Editing Skrip 

 

Scene Shot Video Audio  Pertanyaan 

1 

1 
Footage wihara di 

Bangka. 
Ambient wihara.   

2 
Penulis berdoa di 

wihara. 
Ambient wihara.   

2 

1 

Keluarga penulis 

mengantar ia pergi 

ke bandara. 

Pembicaraan 

keluarga akan 

keberangkatan. 

  

2 

Persiapan 

mengambil tiket 

pesawat dan siap 

berangkat ke pulau 

Bangka. 

Ambient bandara.   

3 Pesawat parkir. Ambient pesawat.   

3 
1 

Orang - orang 

masuk ke pesawat. 
Ambient pesawat.   

2 Turun dari pesawat. Ambient bandara.   
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3 

Pergi meninggalkan 

bandara Bangka 

Pangkal Pinang. 

Ambient jalan. 
Ingin langsung 

mewawancarai? 

4 

1 

Kunjungan di rumah 

paman dan bibi 

(tempat tinggal 

selama dibangka). 

Pembiacaraan 

keluarga, menyapa 

dan kabar keluarga.  

  

2 

Mewawancarai 

paman dan bibi soal 

situasi Cheng Beng 

dan keluarga karena 

sudah lama tidak 

bertemu. 

Pembiacaraan 

tentang situasi 

Cheng Beng dan 

keadaan keluarga. 

1.Setiap tahun orang 

merayakan Cheng 

Beng dibangka?                         

2. Paling ramai disaat 

apasih Cheng Beng 

itu dan ada perubahan 

tidak dari jaman 

kejaman?                                                                                                     

3.Kan tiket pesawat 

biasanya naik banget 

harganya, kenapa 

orang masih 

bersikukuh untuk 

pergi Cheng Beng 

walau tiket mahal? 

5 

1 
Pemakaman di 

Pangkal Pinang. 

Ambient perbukitan 

(wilayah 

pemakaman ada di 

bukit agak sejuk 

tapi panas). 

  

2 
Bersembahyang 

Cheng Beng. 

Ambient perbukitan 

dan pembicaraan 

biasa 

  

3 
Wawancara 

keluarga.  

Pendapat tentang 

Cheng Beng dan 

keluarga.  

1.Setiap tahun kah 

paman atau bibi 

merayakan Cheng 

Beng? 2.Biasanya 

mulai merayakan 

tanggal berapa?                                        

3.Kenapa sih masih 

merayakan Cheng 

Beng setiap 

tahunnya? 

6 

1 
Footage wihara di 

Bangka. 
Ambient Wihara.   

2 
Wawancara pendiri 

wihara. 

Pembiacaraan 

tentang Cheng 

Beng dan arti 

Cheng Beng 

1.Cheng Beng itu 

apa?                                                                                      

2.Wajibkah Cheng 

Beng itu dirayakan?                                                            
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tersebut. 3.Kenapa orang 

mulai tidak 

merayakan? 

7 1 
Tempat makan di 

tangerang. 

Ambient tempat 

makan. 
  

8 1 
Mengambil barang 

bawaan di bandara. 
Ambient bandara.   

9 

1 
Pemakaman di 

tangerang. 

Ambient keluarga 

saling bergosip dan 

bersembayang. 

  

2 

Perbedaaan 

persiapan di bangka 

dan di tangerang 

dalam merayakan 

Cheng Beng. 

Ambient 

pemakaman tanah 

Gocap. 

  

3 
Keluarga sedang 

bergosip. 

Gosip para keluarga 

saudara 

membicarakan 

keluarga dan 

keadaannya. 

1. Ada kah keluarga 

yang tidak datang 

Cheng Beng?                                        

2. Sudah pernah 

diajak?                                                                                                                          

3. Adakah alasan ia 

tak datang?                                                                           

4. Hp siapa yang 

hilang ?                                                                                       

5. Uang kertas di 

bakar apa alasannya? 

10 1 

Makan - makan 

keluarga setelah  

merayakan Cheng 

Beng. 

Ambient tempat 

makan. 
  

11 

1 

Wawancara dengan 

keluarga yang tidak 

datang di bakmi tik 

guan. 

Pandangan tentang 

Cheng Beng 

menurut yang tidak 

datang dan keadaan 

keluarga. 

1. Apakah masih 

merayakan Cheng 

Beng?                                                      

2. Ada alasan yang 

membuat tak datang 

Cheng Beng?                          

3.Menurut anda 

apasih pandangan 

tentang Cheng Beng? 

2 

Pergi berkumpul 

bersama yang tidak 

datang. 

Pembicaraan 

keluarga.  
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12 1 

Wawancara 

keluarga penulis 

akan pandangan 

tentang Cheng Beng 

dan  keluarga yang 

tidak hadir. 

Pandagan tentang 

Cheng Beng dan 

keluarga yang tidak 

hadir. 

1. Kalau bagi 

keluarga kita Cheng 

Beng itu bagaimana?                              

2. Kenapa sejak kecil 

diwajibkan atau 

mengutamakan untuk 

pergi sembhayang?                                                                                                             

3. Hal apa sih yang 

diinginkan setiap 

keluarga untuk hadir 

di Cheng Beng? 
 

3.1.4.11. Editing 

Dikumpulkan sehingga menjadi film dokumenter Cheng Beng dari 

footage – footage yang didapat dari perekaman di Bangka dan 

Tangerang sesuai dengan skrip dan director statement yang sudah 

ditentukan. Footage digabung menjadi sebuah film yang memiliki 

cerita sebuah keluarga Tionghoa di jaman modern yang masih 

merayakan Cheng Beng. 

3.1.4.12. Audio, warna dan Musik 

Penulis menggunakan audio hasil dari perekaman di daerah Bangka 

dan Tangerang yang berisikan tentang pandangan setiap anggota 

keluarga tentang Cheng Beng, di sini ambient lokasi pemakaman di 

bangka, pemakaman di Tangerang, bandara dan juga tempat makan 

bakmi Tik Guan di dapatkan dengan menggunakan Rode Pro. Penulis 

mendapatkan hasil wawancara yang berupa pandangan mereka tentang 

Cheng Beng agar penonton ikut paham mengenai pandangan 

masyarakat di jaman yang modern ini terhadap sebuah tradisi sebagai 
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contoh tradisi Cheng Beng. Warna hangat atau warm dalam film 

digunakan agar penonton merasakan keadaan sebuah keluarga yang 

dekat satu sama lainya di pemakaman sebuah keluarga. Musik yang 

digunakan pun disesuaikan dengan tema keluarga dan tradisi 

Tionghoa. 

3.2. Acuan 

Drifters film oleh John Grieson tahun 1929, film yang menceritakan tentang 

perikanan di daerah Britain utara. 

 

Gambar 3.1. Drifters karya John Grieson. 

 (Sumber: Imdb.com) 

Kemudian Bye Bye Buyat  karya Kang E menceritakan orang – orang yang 

bertahan di daerah yang dikenal tercemar. 
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Gambar 3.2. Bye bye Buyat karya Kang E. 

 (Sumber: jatam.org) 

 

Kemudian film karya Michael Moore yang berjudul roger & me yang 

menceritakan mantan jurnalis yang berusaha mengungkap alasan perusahaan 

kendaraan yang tiba tiba menutup pabrik pabrik nya yang membuat 30.000 

karyawan kehilangan pekerjaannya karena tindakan yang dilakukan Ceo General 

Motor.  

 

Gambar 3.3. Roger & Me karya Michael Moore. 

 (Sumber: Documentarynews.com) 
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3.3. Temuan 

Penulis di sini menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang 

direncanakan seperti :  

1. Keluarga penulis yang memiliki sebuah alasanya karena kesiangan bangun 

sebagai alasan utama beliau tidak hadir dalam perayaan Cheng Beng 

2. Keluarga yang datang di tahun ini jauh lebih sepi dikarenakan keluarga 

yang bersembahyang ditanggal yang berbeda – beda ditahun ini. 

3. Pendapat tentang makna Cheng Beng yang lebih baik ternyata didapatkan 

dari pengurus Perkuburan Sentosa dibandingkan dengan pendapat pemilik 

dan pengurus kelenteng mengenai Cheng Beng.    

4. Ketidakhadiran keluarga penulis tahun ini di Bangka dikarenakan keadaan 

kesehatan keluarga penulis dan mahalnya tiket pesawat serta undangan 

pernikahan salah satu keluarga besar dari ayah penulis. 
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