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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Film pendek “Wa Teng” bercerita tentang perjalanan seorang arwah yang kabur 

dari dunia arwah menuju dunia manusia untuk membuat anaknya melakukan 

ritual Ceng Beng terhadapnya. Dalam produksi ini, penulis berperan sebagai 

Penata Tata Artistik. Fokus utama penulis adalah menciptakan desain visual dari 

dunia arwah, yang merupakan dunia sekunder dalam film pendek ini. 

 Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif naratif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode studi literatur, terutama terhadap literatur film, seni, dan 

desain, serta antropologi dan kebudayaan Tionghoa. Selain itu, Penulis juga 

melakukan observasi dan dokumentasi lapangan, dan mencari acuan melalui 

fasilitas Internet. Data analisis diambil dari proses yang dilakukan selama pre-

produksi hingga produksi yang menghasilkan produk film pendek “Wa Teng”. 

3.1.1. Sinopsis 

Aseng (60) adalah arwah seorang pria yang tidak pernah merasakan ritual Ceng 

Beng. Hal ini menyebabkan dirinya hidup sengsara di dunia arwah. Untuk 

meningkatkan taraf hidupnya, Aseng memutuskan untuk pergi ke dunia manusia 

untuk meminta anaknya, Abun (35), agar melakukan ritual Ceng Beng untuknya. 

Namun, di dunia manusia, Aseng menemukan bahwa kehidupan rumah 

tangga Abun menyerupai hubungannya dengan istrinya di masa lalu. Abun juga 
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masih menyimpan dendam karena perceraian orang tuanya. Aseng akhirnya 

menyadari kesalahannya, namun semuanya sudah terlambat. Abun hanya 

menitipkan materi yang diinginkan Aseng pada seorang penjaga makam tanpa 

melakukan ritual Ceng Beng. Aseng gagal dan tidak dapat kembali ke dunia 

arwah. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam proyek film pendek “Wa Teng“ penulis berperan sebagai Penata Tata 

Artistik. Tugas Penata Tata Artistik adalah menerjemahkan naskah dan visi 

sutradara menjadi bentuk visual. Selain itu, Penata Tata Artistik juga mengepalai 

departemen artistik, yang meliputi penata artistik, prop master, wardrobe, make 

up, dan kru artistik. 

3.1.3. Peralatan 

Riset visual dilakukan menggunakan sarana Internet untuk mencari referensi dan 

membuat mood board. Selain itu, penulis juga melakukan studi lapangan ke 

daerah Glodok (Petak Sembilan dan Kawasan Perniagaan), Pasar Lama 

Tangerang (Museum Benteng Heritage dan vihara Boen Tek Bio), serta Pantai 

Indah Kapuk (Tzu Chi Indonesia). 

3.2. Tahapan Kerja 

Dalam merancang look sebuah film, seorang Penata Tata Artistik akan melewati 

berbagai tahapan kerja. Berikut tahapan yang dilakukan penulis untuk 

menciptakan visualisasi dunia arwah dalam film pendek “Wa Teng”: 
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3.2.1. Analisis Naskah 

Sebelum mulai merancang, seorang Penata Tata Artistik harus memahami terlebih 

dahulu naskah film yang akan dibuat. Naskah adalah kerangka awal sebuah film. 

Dengan membaca dan menelaah naskah, Penata Tata Artistik dapat mengetahui 

dan mengerti narasi apa yang ingin disampaikan dari film. Setelah itu, baru Penata 

Tata Artistik dapat menentukan elemen visual apa saja yang diperlukan untuk 

menyampaikan teks dan konteks cerita. 

Karena naskah film pendek “Wa Teng” memiliki sebuah dunia sekunder, 

Penata Tata Artistik perlu untuk melakukan diskusi dengan Penulis Naskah untuk 

mengetahui latar belakang dari dunia yang akan diciptakan, sehingga desain dari 

Penulis Naskah dapat direalisasikan secara visual. Selain itu, Penata Tata Artistik 

juga harus berdiskusi dengan Sutradara untuk mengetahui visi Sutradara dan 

menerjemahkannya dalam bentuk visual. 

3.2.2. Riset 

Sebelum menciptakan sebuah dunia sekunder, penulis harus mengerti terlebih 

dahulu tata cara penciptaan dan syarat terciptanya sebuah dunia baru. Maka, 

penulis melakukan riset terhadap proses penciptaan dunia baru. 

Karena film pendek “Wa Teng“ memiliki latar budaya yang spesifik, 

penulis perlu melakukan riset terhadap kebudayaan Tionghoa sebagai acuan 

desain. Riset budaya Tionghoa dilakukan melalui studi pustaka dan studi 

lapangan. Dari riset ini, penulis dapat memiliki basis untuk menciptakan sebuah 

dunia sekunder. 
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3.2.3. Analisis Dunia Primer 

Dunia sekunder adalah dunia imajiner yang diciptakan dari rangkaian elemen-

elemen yang berasal dari Dunia Primer. Maka, perlu dilakukan dekomposisi 

terhadap Dunia Primer terlebih dahulu. Penulis melakukan analisis untuk 

memecah elemen-elemen yang ada di Dunia Primer sebagai pondasi untuk 

menciptakan sebuah dunia sekunder. 

3.2.4. Penciptaan Konsep Dunia Baru 

Menggunakan pondasi yang didapat dari Dunia Primer, penulis menyusun konsep 

dunia sekunder. Tahapan yang dapat dilakukan adalah menciptakan sebuah 

komposisi baru, yang dapat divariasikan dengan memutar-balikan urutan dan 

aturan dari sebuah dunia, termasuk mengatur daftar prioritas dunia tersebut, 

menambah atau mengurangi satu atau lebih unsur, dan melakukan deformasi 

untuk koreksi maupun distorsi. 

3.2.5. Desain Visual 

Dengan elemen-elemen dari Dunia Primer yang sudah dikomposisi dan dirancang 

ulang, Penata Tata Artistik menciptakan mood board, sketsa, color palette, dan 

art breakdown sebagai pedoman untuk kelanjutan implementasi desain. Ketiga hal 

ini digunakan sebagai pedoman saat proses location scouting, serta panduan 

implementasi desain pada set, props, kostum, make up. 
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3.2.6. Location Scouting 

Dari desain yang sudah ada, dilakukanlah location scouting untuk mencari lokasi 

syuting yang paling sesuai dengan desain, karena syuting akan dilakukan on 

location untuk menekan budget syuting. 

3.2.7. Implementasi Desain 

Setelah menemukan lokasi yang paling ideal, adjustment dilakukan jika 

diperlukan. Desain yang sudah ada diimplementasikan pada tiap-tiap lokasi 

sebagai visualisasi dunia arwah. 

3.3.  Acuan 

Dalam perancangan dunia sekunder, banyak elemen-elemen dari Dunia Primer 

yang dapat digunakan sebagai acuan. Acuan-acuan ini didapatkan melalui studi 

pustaka, observasi lapangan, dan pencarian di Internet. Selain itu, acuan juga 

diambil dari beberapa referensi-referensi film terdahulu yang juga memiliki 

setting dunia sekunder. 

3.3.1. Penghubung Antar-Dunia 

Dunia Primer dan dunia sekunder harus memiliki sebuah jembatan. Penghubung 

antara Dunia Primer dan dunia sekunder biasanya berbentuk objek. Berikut 

beberapa contoh jembatan antara Dunia Primer dan dunia sekunder dalam film 

populer masa kini: 
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Tabel 3.1. Contoh Penghubung Antar-Dunia 

No Judul Film Penghubung 

1 The Chronicles of Narnia: The Lion, The 
Witch, and the Wardrobe 

(Adamson & Minkowski, 2005) 

Lemari pakaian 

2 Harry Potter 

(Yates & Colombus, 2001-2011) 

Tembok yang dibuka dengan sihir 
(Leakey Cauldron-Diagon Alley) 

Tembok/stasiun/kereta api (Stasiun 
King’s Cross-Hogwarts) 

Telepon umum (London-Ministry of 
Magic), dll 

3 Wizard of Oz 

(Fleming & LeRoy, 1939) 

Angin puting beliung 

 

 Dalam analisis penulis, penghubung antar-dunia ini terbagi menjadi 3 

bagian: terminal, tiket, dan bus. 

3.3.1.1. Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Denah Terminal Lebak Bulus 

(Google Images) 
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Gambar 3.2. Mood Board Terminal 

(Google Images) 

3.3.1.2. Tiket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Mood Board Tiket 

(Google Images) 
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3.3.2. Halte 

 

Gambar 3.4. Contoh Kuburan dari Tiongkok Selatan 

(Kohl, D. G. (1978). Chinese architecture in the Straits Settlements and Western Malaya.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Desain Rumah Bernuansa Tionghoa 

(Kohl, D. G. (1978). Chinese architecture in the Straits Settlements and Western Malaya.) 
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