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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Untuk memenuhi syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara, penulis 

memilih untuk membuat Skripsi Penciptaan berupa skripsi penciptaan. Skripsi 

penciptaan ini membahas tentang tata letak set dan properti pada divisi penata artistik. 

Penulis menggunakan metode kualitatif desktriptif dengan data analisa naratif. 

Menurut Pawito (2007) metode kualitatif adalah metode yang menggunakan materi 

bersifat non-diskursif seperti candi, monumen, arsitektur bangunan, foto, patung, 

musik, dan video. Materi tersebut kemudian dikonversikan kedalam bentuk narasi 

yang bersifat deskriptif sebelum dianalisis, diinterpretasi, dan kemudian disimpulkan 

(hlm. 37). 

 Proyek film pendek ini dibuat oleh kelompok yang terdiri dari 5 orang kru. 

Kelvin sebagai sutradara, Vergita Angelita sebagai penulis naskah, Ricardo Nelson 

sebagai penata gambar, penulis sendiri sebagai penata artistik, dan Rakesh sebagai 

editor. Dalam proyek ini, kelompok penulis medapati masalah yang mengharuskan 

posisi penting dalam kelompok tidak dapat terisi oleh seseorang yaitu posisi produser 

yang mengurus segala sesuatu dan kebutuhan dari pembuatan film. Proyek film 

pendek “Rindu Malam” ini menggunakan 7 lokasi yang terdiri dari mobil taksi, 

bandara, rumah, jalan raya, jalan sepi, toko mainan, dan hotel. 
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Proyek film pendek ini dimulai saat semester 6 sekitar bulan februari di tahun 

2017. Pra produksi dilakukan saat bulan Februari lalu dilanjutkan dengan produksi 

yang dilaksanakan pada bulan Juli akhir dan langsung disambung dengan pos 

produksi yang dilakukan hingga bulan Desember akhir. Posisi produser digantikan 

oleh Felisia Tanata peminatan Film angkatan 2016. Felisia menempati posisi 

produser hanya sementara dari pra produksi hingga produksi selesai. Produksi 

dilakukan selama 6 hari shooting yang rata-rata dimulai dari sore hingga pagi. 

Produksi dilakukan rata-rata dalam mobil taksi yaitu lokasi dominan yang 

menggambarkan kehidupan dari karakter utama. 

Gambaran umum dalam pembuatan tata artistik dimulai saat naskah sudah 

dibuat. Tata artistik yang dibangun dilakukan berdasarkan teori-teori temuan. Selain 

menggunakan teori-teori temuan, penulis juga membuat sketsa gambaran dari seluruh 

rancangan desain yang akan dibuat. Saat pra produksi, penulis memiliki 5 orang anak 

buah untuk membantu mencari barang yang akan diperlukan untuk keperluan 

shooting. Pada saat produksi, penulis hanya memiliki 1 anak buah untuk membantu 

menata peralatan yang dibutuhkan dalam set. Selain tidak terlalu banyak barang yang 

sulit untuk ditata karena sudah dilakukan h-2 untuk mencicil menata set, beberapa 

lokasi shooting yang dilakukan secara diam-diam membuat kru memungkinkan 

hanya sedikit yang dibutuhkan. Proses saat mencari perlengkapan tata artistik adalah 

proses yang menurut penulis sedikit berat dan membutuhkan waktu yang seikit lebih 

lama. Namun, dengan dibantu oleh beberapa anak buah membuat proses tersebut 

sedikit lebih ringan. 
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3.2. Sinopsis 

Lili (35) adalah seorang pengemudi taksi yang selalu menunggu penumpang di 

Bandara. Suatu hari, seorang pengusaha bernama Anton (42) masuk ke dalam 

taksinya dan  meminta Lili untuk mengantarnya ke sebuah hotel di Sudirman. 

Tertarik dengan keunikan supir taksinya, Anton memulai percakapan untuk mengenal 

Lili lebih dalam lagi. Sedangkan Lili yang telah terbiasa dengan sikap penumpang 

laki-laki terhadap dirinya hanya menjawab Anton dengan apa adanya dan tetap 

menjaga profesionalitasnya. Setiba di tujuan, Anton memberikan uang lebih untuk 

Lili. Lili menolak uang lebih yang diberikan dan mencoba mengembalikannya, tetapi 

Anton  menolak lalu menawarkan Lili untuk menjadi supir taksi langganannya dan 

memberikan kartu nama.  

Sejak saat itu, Lili sering menjemput Anton hingga pada akhirnya mereka berdua 

saling membuka diri satu sama lain. Lili yang awalnya sangat susah untuk terbuka 

dengan orang asing, dengan beberapa kali bertemu dengan Anton seketika 

mengubahnya menjadi orang yang terbuka. Keduanya mulai  bertukar cerita 

mengenai kehidupan pribadinya dan permasalahan keluarganya masing-masing. 

Sejak saat itu, tanpa disadari oleh mereka berdua, timbul perasaan yang lain. Sampai 

suatu hari Lili menunggu kedatangan Anton, tetapi Anton tidak kunjung datang tanpa 

kabar.   Satu yang tidak disadari Lili adalah semua itu hanya mimpi yang tidak akan 

pernah menjadi nyata. 
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3.3. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam film pendek “Rindu Malam” berperan sebagai Production 

Designer dimana posisi ini bertanggung jawab atas seluruh divisi penata artistik.  

Disini penulis merancang sebuah konsep artistic utnuk film  berdasarkan naskah yang 

telah ditulis dengan cara mem-breakdown naskah tersebut secara terperinci 

bekerjasama dengan sutradara dan produser.  

Proses perancangan konsep tersebut dilakukan dengan cara berdiskusi dan 

dibantu oleh acuan dari teori-teori yang dapat membantu untuk memvisualisasikan 

sebuah karakter dari perancangan artistik dengan baik dan benar. Setelah perancangan 

konsep selesai penulis bisa membagikan konsep detail tersebut kepada keseluruhan 

divisi artistik.  

3.4. Acuan 

Penulis menggunakan acuan untuk membantu membuat desain tata artistik yang akan 

digunakan dalam film pendek “Rindu Malam”. Acuan yang penulis ambil dari 3 film. 

Masing-masing acuan film yang penulis pilih mencakup masing-masing bahasan 

yang penulis angkat dalam Skripsi Penciptaan ini. 

1. “In The Mood For Love” 

“In The Mood For Love” adalah sebuah film karya sutradara Wong Kar Wai yang 

berkisah tentang cinta antara seorang wanita (Mrs. Chan) dan seorang pria (Mr. 

Chow) yang tinggal bertetangga di gedung yang sama. Suatu hari merka mengetahui 

bahwa suami dan istri mereka berselingkuh dengan satu sama lain. Semakin sering 
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keduanya bertemu setiap hari karena mereka berdua tidak ingin kesepian dalam 

pernikahan mereka. 

 Penulis memilih film ini sebagai acuan desain karena ada beberapa persamaan 

dari hubungan antar karakter di setiap ruang. seperti hubungan antara Mr. Chow dan 

Mrs. Chan yang berawal dari tidak dekat hingga mereka memiliki hubungan yang 

lebih intim. Dalam film ini, set yang digunakan dari sekedar menyapa di depan kamar 

masing-masing hingga mereka masuk kedalam satu kamar yang sama seperti yang 

tergambar pada 3.1. 

 

Gambar 3.1 Mr. Chow dan Mrs. Chan berbincang sedikit di depan pintu kamar 

(Screen capture film “In The Mood For Love”) 

Set dekorasi yang digunakan dalam kamar saat mereka sedang bersama didominasi 

oleh bentuk bunga dan warna merah. Ukuran kamar yang tidak terlalu luas dan 

ukuran tempat tidur yang berukuran queen menambah kedekatan mereka saat sedang 

bersama dalam kamar seperti yang tergambar pada 3.2 dan 3.3.  
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Gambar 3.2 Saat Mrs. Chan terjebak di dalam kamar Mr. Chow 

(Screen capture film “In The Mood For Love”) 

 

Gambar 3.3 Elemen bunga saat di kamar hotel 

(Screen capture film “In The Mood For Love”) 

Tata artistik dari hubungan karakter antar ruang tersebut penulis gunakan 

sebagai acuan dalam film pendek “Rindu Malam” yang memperlihatkan hubungan 

Lili dan Anton dari saat pertama kali bertemu. Terlihat Lili yang tidak tertarik dengan 

Anton kemudian karena seringnya bertemu dengan Anton membuat hubungan 

mereka menjadi lebih dekat dan intim. Saat hubungan mereka menjadi lebih dekat, 

Anton yang tadinya duduk di belakang sebagai penumpang kemudian pindah ke 

depan yang artinya telah memasuki dunia Lili. Sedangkan Lili  yang biasanya hanya 
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mengantar Anton sampai depan  lobby hotel kemudian memenuhi ajakan Anton yang 

menawarkan dirinya untuk menginap di Hotel tempat Anton menginap. 

2. “Chungking Express” 

“Chungking Express” adalah film dari Hongkong karya sutradara Wong Kar Wai. 

Film ini memiliki 2 cerita yang menceritakan masing-masing kisah dari 2 polisi yang 

sedang putus cinta. Cerita pertama yang mengisahkan polisi 223 yang selalu membeli 

sekaleng nanas dengan tanggal kadaluwarsa 1 Mei dari tanggal jadinya dengan 

mantan pacarnya. Beberapa hari kemudian, polisi 223 bertemu dengan wanita 

seorang bandar narkoba di sebuah Bar. Cerita kedua mengisahkan polisi 663 yang 

selalu bertugas ditempatkan di dekat kafe. Sama seperti polisi 223, polisi 663 juga 

baru mengalam putus cinta. Tidak lama setelah itu, polisi 663 memiliki hubungan 

baru dengan pelayan wanita dari kafe tersebut yang sudah lama menyukainya. 

Penulis mengambil acuan dari cerita polisi ke 2 yaitu polisi 663. Set lokasi, 

tata letak properti dan sifat ruang yang menjadikan film ini sebagai acuan. Lokasi 

yang dijadikan acuan adalah kafe dan kamar tempat tinggal polisi. Lokasi kafe 

dipisahkan oleh sebuah rak makanan yang memisahkan ruang kerja pelayan wanita 

dengan ruang pelaggan yang juga di tempati oleh polisi. Rak tersebut adalah 

penghalang hubungan antara pelayan wanita yang gengsi dan polisi. Penghalang 

tersebut selalu ada sampai hubungan mereka bisa dibilang sudah memasuki tahap 

dekat dan akrab. Pada plot pertama, rak penghalang digambarkan sebagai pacar polisi 

karena menghalangi hubungan pelayan dengan polisi. Pada plot kedua polisi putus 
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dengan pacarnya dan rak penghalang tersebut tetap ada karena penghalang tersebut 

berpindah sebagai gambaran pelayan kafe yang masih gengsi dan menutup diri untuk 

kenal lebih dekat dengan polisi. Plot ketiga, rak penghalang tersebut tetap mewakili 

pelayan karena dirinya tidak berani mengungkapkan kebahagiaannya bisa dekat 

dengan polisi 663 seperti yang tergambar pada 3.4.  

 

Gambar 3.4 Rak makanan 

(Screen capture film “Chungking Express”) 

Dari representasi rak makanan sebagai penghalang, penulis mengambil hal 

tersbeut sebagai acuan yang penulis praktekan dalam ruang makan dalam film “Rindu 

Malam”. Penghalang yang digunakan adalah letak kursi dan meja yang berada di 

ruang makan yang sedikit luas untuk memberikan jarak antara ibu dan Lili. 

 

Sedangkan untuk lokasi kamar tempat tinggal polisi, kamar adalah ruang yang 

bersifat pribadi. Dalam kamar ini mereka dipertemukan tidak sengaja saat polisi 

pulang kerja lebih cepat dan pelayan biasa menyelinap masuk untuk menambah ikan 

pada aquarium yang dimiliki polisi. Dalam kamar ini, komunikasi dan hubungan 

polisi dengan pelayan mulai dekat dan akrab. Kamar ini juga memberi tanda kepada 
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mereka bahwa akan ada hubungan baik yang terjalin antara mereka berdua seperti 

yang tergambar pada 3.5. 

 

Gambar 3.5 Pelayan berbincang di tempat tinggal polisi 

(Screen capture film “Chungking Express”) 

Penulis juga mengambil salah satu set dekorasi seperti pot yang berisi bunga 

di dalam kamar polisi tersebut. Bunga mengartikan sebuah cinta, kasih sayang, dan 

kepedulian. Penulis melihat ini sebagai tanda bahwa kamar tersebut memiliki 

pertanda baik yang akan membuat hubungan antara polisi dengan pelayan dipenuhi 

oleh cinta dan kasih sayang. Penulis menggunakan bunga sebagai tanda kasih sayang 

yang penulis representasikan dalam film “Rindu Malam” dan berada di set lokasi 

ruang makan dan kamar tidur untuk memperlihatkan bahwa Lili ingin memiliki 

hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang dengan keluarganya. 

3. ”Her” 

“Her” adalah film karya Spike Jonze yang menceritakan Theodore yang kesepian 

memperbaharui sistem operasinya dan memiliki hubungan istimewa dengan sistem 

operasi tersebut. Namun, sampai suatu ketika sistem operasi tersebut harus pergi 
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menghilang tanpa sempat bertemu Theodore. Penulis memilih film “Her” sebagai 

acuan untuk membahas hubungan antara Theodore dengan sistem operasi di setiap 

ruangnya.  

Hubungan Theodore dengan sistem operasi yang baru berjalan sangat 

romantis dan intim di berbagai lokasi seperti ruang kantor yang bersifat semi publik, 

dan tempat tinggalnya yang termasuk ruang kerja dan kamar tidurnya.  

 

 

Gambar 3.6 Saat berada di taman 

(Screen capture film “Her”) 

Diamanapun mereka berada hubungan mereka bagaikan sepasang kekasih 

yang sangat romantis. Disetiap lokasi Theodore selalu berada didekat perangkat yang 

memiliki sistem operasi tersebut seperti saat beradai di ruang kantor ada komputer 

yang terhubung dengan sistem operasi. Ruang kerja di rumahnya yang ada komputer 

dan terhubung dengan perangkat operasi. Seperti pada gambar 3.6 dan 3.7 
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Gambar 3.7 Theodore di apartemen bersama sistem komputer 

(Screen capture film “Her”) 

Selain itu saat berada di kamar, telepon genggam nya diletakkan di meja yang 

berada persis sebelah kasur Theodore. Selain di ruang pribadi, ruang publik seperti 

jalan maupun tempat wisata telepon genggam tersebut diletakkan di dalam kantong 

baju. Semua perangkat yang menggunakan sistem operasi selalu berada di dekat 

Theodore kemanapun dia pergi seperti yang tergambar pada 3.8. 

 

Gambar 3.8 Telepon genggam berada di meja sebelah kasur Theodore 

(Screen capture film “Her”) 

Penulis menggunakan acuan dari film “Her“ ini untuk direpresentasikan 

bertolak belakang dengan hubungan Lili dengan Anton, ibunya dan anaknya dalam 

film “Rindu Malam”. Hubungan Lili dengan semua orang di setiap ruang selalu 
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memiliki hubungan yang berjarak dan ketidaknyamanan. Berbeda dengan Theodore 

dengan sistem operasi dari perangkatnya yang selalu memiliki hubungan yang tidak 

ada jarak dimanapun berada. 

3.5. Tahapan Kerja 

Untuk mewujudkan konsep tata artistik yang telah dirancang dalam film “Rindu 

Malam” Penulis melakukan beberapa tahapan kerja. Tahapan kerja yang Penulis 

lakukan antara lain sebagai berikut: 

3.5.1. Membaca Naskah 

Tahapan membaca adalah tahapan yang dilakukan pertama kali oleh penulis setelah 

naskah selesai dibuat. Dalam tahapan ini penulis membaca naskah bersama dengan 

seluruh kru dalam film pendek “Rindu Malam”. Tujuan membaca bersama dengan 

seluruh kru supaya jika ada saran atau kritik yang dapat mengubah cerita bisa diganti 

saat itu juga.  Selain itu penulis juga melakukan diskusi bersama Vergita selaku 

peulis naskah dan Kelvin selaku sutradara dalam film pendek “Rindu Malam” untuk 

mengetahui lebih dalam karakter seperti apa dan bagaimana yang diinginkan dalam 

film pendek “Rindu Malam”. 

3.5.2. Perincian Naskah 

Tahapan merinci naskah dalam film pendek “Rindu Malam” dilakukan dengan 

membaca kembali naskah dan berdiskusi dengan Kelvin selaku sutradara. Kerjasama 

yang dilakukan berguna untuk mengetahui mulai dari set, properti, kostum, props, 

mood, dan bentuk visual seperti apa dan bagaimana yang akan dibutuhkan dalam film 

pendek “Rindu Malam”. Dalam perincian naskah ini penulis mendapatkan kebutuhan 
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untuk membangun set ruang tamu dari dalam set rumah dan merubah warna tembok 

dari hijau menjadi biru untuk membentuk mood. 

3.5.3. Mencari dan Menentukan Ide Konsep Visual 

Penulis mencari ide konsep visual dengan menggali dan memahami naskah dalam 

film pendek “Rindu Malam”. Cara yang penulis gunakan untuk mencari ide konsep 

adalah dengan membaca dialog masing-masing karakter dan bertanya kepada Vergita 

dan Kelvin apa maskud dan tujuan dari yang karakter lakukan dalam dialog tersebut. 

setelah mengetahui tujuan dari karakter tersebut maka penulis dapat menentukan ide 

konsep seperti apa yang kana penulis ambil dari karakter utama. Konsep ide yang 

penulis dapatkan dari karakter utama yaitu tentang kesendirian. 

3.5.4. Riset  

Riset yang penulis lakukan dalam film pendek “Rindu Malam” adalah melakukan 

riset utama tentang kehidupan seorang supir taksi. seperti apa jam kerja mereka, 

sistem kerja mereka, ketentuan seragam mereka, peraturan yang diperbolehkan 

maupun tidak dari peruasahaan. Dari hasil riset bagian taksi, penulis mendapatkan 

bahwa supir taksi harus mengikuti SOP perusahaan yang mengharuskan setiap 

pengemudi menggunakan sepatu pantofel baik pria maupun wanita. Selain itu, 

Penulis bertujuan untuk mencari simbol apa saja yang menandakan cinta dan kasih 

sayang untuk digunakan dalam film pendek “Rindu Malam”. Penulis mencari arti dan 

kegunaan dari seluruh properti yang dipilih seperti angsa, bunga, apel, dan 

sebagainya. Penulis menemukan hasil riset bahwa properti tersebut menyimbolkan 

cinta dan kasih sayang. 
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3.5.5. Mencari lokasi 

Dalam tahapan pencarian lokasi, ada beberapa lokasi yang tidak harus dicari karena 

bentuk dan ukuran sudah ada pada umumnya dan tidak bisa diubah. Seperti lokasi 

interior mobil taksi limo dan lobby bandara terminal 3. Sebagian lokasi shooting 

menggunakan ruang interior seperti interior mobil, interior kamar, interior ruang 

makan, interior hotel, interior toko mainan, dan interior hotel (lorong).  Lokasi 

shooting di keseluruhan film lebih dominan berada di interior taksi karena semua 

kejadian, kegiatan, dan konflik lebih banyak berada di interior taksi. Sebagian 

menggunakan  lokasi eksterior seperti: lobby bandara, lobby hotel, lapangan sepi, dan 

jalan raya. 

3.5.6. Daftar Barang 

Penulis mencatat seluruh barang yang diperlukan mulai dari set, properti, make up, 

hair-do, dan hands property. Barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam film 

pendek “Rindu Malam”. Setelah berdiskusi dengan sutradara mengenai barang apa 

saja yang dibutuhkan untuk digunakan dan berdiskusi dengan produser mengenai 

biaya yang akan dibutuhkan dan dikeluarkan. Semua barang yang dicatat harus 

disetujui oleh sutradara dan produser. Berikut adalah List yang dikumpulkan seperti 

yang tertera pada tabel 3.1:  

Tabel 3.1 Daftar barang yang dibutuhkan untuk film pendek “Rindu Malam”  

(Data Film “Rindu Malam”) 

Desain sendiri Pinjam Beli Barang pribadi 

Perancangan Tata Letak..., Irasvianti Imanina Syafitri, FSD UMN, 2018



27 

 

(illustrator) aktor 

Kartu identitas 

pengemudi 

Vas bunga di atas 

meja ruang tamu 

Pajangan 

dashboard 

pasangan 

Buku bahasa 

indonesia rachel  

Kartu nama 

anton 

Beberapa buku di 

bawah rak meja 

ruang tamu 

Pajangan figure 

perempuan buat di 

ruang makan 

Buku matematika 

rachel  

 Cangkir kopi Pajangan apel Buku catatan 

bahasa indonesia 

 Piring cangkir kopi Pajangan bunga 

mawar palsu 

Buku latian 

matematika 

rachel  buku 

latian matematika 

rachel  

 Sendok teh Vas bunga Kaos abu2 santai 

lengan pendek 

 Bedak Pulpen Celana jeans 

selutut  

 Alat makeup 

properti meja rias 

1 ikat bunga untuk 

di meja rias kamar 

Kemeja polo 

biru, jeans cerah 

 Gelas minum Pajangan cupid Kemeja kuning, 

celana bahan 

coklat/hitam  
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 Bantal kasur hotel Botol minum  

  Cek  

  5 lembar uang 100 

ribu 

 

  Teko air panas  

  Kopi bubuk  

  Gula  

  Mainan  masak - 

masakan 1 set 

 

  4 botol air minum 

600ml 

 

  Kotak pensil pink  

  Penghapus harum  

  Daster panjang 

lengan panjang 

 

  Bedak Marks  

  Foundation  Supra 

produk Krayola 

 

  Jepit biru besar  

  Hairspray  

Perancangan Tata Letak..., Irasvianti Imanina Syafitri, FSD UMN, 2018



29 

 

  Sisir sasak  

  Baju tidur merah 

muda satu pasang 

 

 

3.5.7. Mencari Referensi 

Penulis melakukan pencarian referensi sebelum mencari barang untuk digunakan 

dalam film pendek “Rindu Malam”. Referensi dilakukan melalui internet seperti pada 

website utnuk menjual barang-barang via online. Dengan menggunakan internet, 

penulis sangat dipermudah dengan adanya berbagai pilihan bentuk dan warna seluruh 

set, properti, kostum, props, dan sebagainya. Penulis bisa lebih leluasa untuk memilih 

bentuk dan warna yang akan dipilih utnuk kebutuhan film pendek “Rindu Malam” 

namun tetap sesuai dengan kebutuhan dalam konteks film. Berikut beberapa gambar 

referensi yang penulis ambil seperti yang tergambar pada 3.9 - 3.14: 

 

Gambar 3.9 Referensi Properti Meja Rias 

(Bukalapak, 2017) 
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Gambar 3.10 Referensi Set Kamar 

(Rumahdijual, 2017) 

 

 

Gambar 3.11 Referensi Kostum Jas 

(Kaskus, 2017) 
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Gambar 3.12 Referensi Make-Up 

(Fensifuwu, 2017) 

 

Gambar 3.13 Referensi Hair-Do 

(Pinterest, 2017) 
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Gambar 3.14 Referensi Hands Properti 

(Aliexpress, 2017) 

3.5.8. Membuat Sketsa 

Dalam penbuatan film pendek “Rindu Malam” penulis membuat sketsa sebuah set 

dan properti menggunakan salah satu software. Membuat sketsa ini berguna untuk 

mempermudah sutradara maupun kru artistic lain agar bisa mendapatkan gambaran 

bentuk, tata letak, susunan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam set film pendek 

“Rindu Malam”. Berikut sketsa yang penulis buat seperti yang tergambar pada 3.15 – 

3.17:  

 

Gambar 3.15 Sketsa Peletakan Kamar Tidur 

 (dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.16 Sketsa Peletakan Ruang Makan  

(Dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3.17 . Sketsa Peletakan Interior Taksi 

(Dokumentasi pribadi) 
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3.5.9.  Mencari Barang 

Penulis melakukan tahapan mencari barang. Dimana tahapan ini memerlukan banyak 

waktu untuk mencari barang diseluruh lokasi. Selain itu penulis juga meminta bantuin 

kelaurga untuk meminjam beberapa barang yang diperlukan dan bersedia untuk 

dipinjam sebagai properti dalam film pendek “Rindu Malam”. Selain itu penulis juga 

meminjam barang milik aktor, dan menyewa barang dari orang lain. properti yang 

dibutuhkan dalam film pendek “Rindu Malam” mayoritas penulis pinjam untuk 

meminimalisir budget yang dikeluarkan.  

3.5.10. Penataan Barang 

Penulis melakukan penataan barang beberapa hari sebelum shooting. Karena banyak 

properti yang harus disusun dan beberapa set yang perlu diubah makadari itu penulis 

memutuskan untuk melakukan penataan set beberapa hari sebelum shooting. 

Penataan beberapa hari sebelum shooting berguna juga untuk menegtahui properti 

apa yang kurang dalam set yang digunakan. Penulis juga melakukan cat tembok 

dengan mengganti warna dmenjadi warna biru. Seluruh penataan set dan properti 

dibantu oleh seluruh kru film pendek “Rindu Malam”. 
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