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Abstract— In a shadow puppet show, the ongoing story is 

not shown only by verbal delivered by the mastermind alone, 

but also influenced by the position of the character being 

brought. A puppet fan will be able to immediately grasp the 

meaning of the placement of the puppet figure that is being 

played by the puppeteer 

 
The figure in the middle or on the edge of a screen will 

show the role of each character being played. The position in 

the middle of the screen will be different from the position 

when the puppet is positioned on the edge of the screen. 

 
In its current development puppets can no longer only be 

seen on the screen, but can already be enjoyed on a screen. 

The development of the digital world has also changed the 

form of shadow puppets into Animation. This is used to attract 

the attention of generations under the age of 17 so that they 

are interested in returning to pay attention to local culture. 

 
The thing that then becomes a question is whether in a 

program that was originally in a screen it is still maintained 

when the screen turns into a screen. 

 
Is there a difference in the staging of the character being 

told when the character becomes the center of attention and 

becomes the supporter of the story being told. The next 

question is based on the theory of design review whether the 

staging applied is in accordance with the message to be 

conveyed in a scene 

 
Based on observations and analyzes conducted on the 

motion graph of the Batara Guru made by Jheriesha 

Walidain, the placement of characters (staging) can still show 

the function of characters in the scene being played. In the 

motion graphic, all characters are placed in accordance with 

the plot of the story being conveyed 
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I. PENDAHULIAN  

Di dalam melihat sebuah pertunjukan waryang kulit 
ketersampaian sebuah cerita akan dipengaruhi juga oleh 
posisioning tokoh di dalam sebuah bagian cerita. Cerita 
yang disampaikan di dalam sebuah kelir dapat segera 
ditangkap oleh penonton pagelaran wayang kulit. Dari 
pengamatan yang dilakukan pada beberapa pertunjukan 
wayang kulit mayoritas penonton mengatakan bahwa 
posisi tokoh di dalam pewayangan dapat menunjukkan 
tingkat keutamaan pada bagian yang sedang dimainkan 
oleh dalang. Semakin ke tengah, maka posisi nya akan 
menjadi semakin utama. 
 

Posisi kelir seringkali kemudian disamakan dengan 
pembagian rule of third pada teori fotografi. Sebuah layar 
akan dibagi menjadi 3 bagian kanan tengah kiri, Hal ini 
akan menunjukkan keutamaan tokoh dalam sebuah cerita. 
Jika ada obyek yang berada di tengah, seringkali ini yang 
menjadi tokoh utama sentral atau kemungkinan yang lain 
adalah obyek yang diletakkan di kanan maka di sebelah 
kiri (bukan di tengah) adalah bagian yang akan menjadi 
penyeimbang. Demikian pula sebaliknya 
 

Hal yang kemudian menjadi permalashan adalah 
apakah penyampaian pesan melalui perletakan obyek 
pada layar ini juga diaplikasikan pada motion grafik 
Batara Guru yang dibuat dalam bentuk desian flat 2 
dimensional yang dibuat menyerupai wayang kulit. 
 

Apakah cara yang sama dalam hal staging ini juga 
diterapkan untuk menunjukkan bagian utama dan bagian 
penjelas pada tampilan yang disampaikan. Hal ini 
tentunya dengan melihat pada yang seringkaliterjadi 
dalam sebuah tampilan desain bahwa bagian tengah 
seringkali berdiri sendiri (utam) dan bagian kiri 
merupakan respon dari bagian kanan, atau sebaliknya. 



 
Gb 1 tampilan 
awal Animasi 
Batara Guru  

 
 

Sumber : 
Google image 

 
 
 

 

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui penerapan 
stagging pada tayangan Animasi Batara Guru karya 
Jheriesha Walidain ini sudah sesuai dengan pesan yang 
akan dicoba disampaikan. Pesan yang dimasksud di sini 
adalah sifat fromaml dan tidak nya sebuah adegan yang 
sedang disampaikan. 
 

Mengamati dampak perletakan obyek di dalam 
tampilan layar terhadap kesan dari pesan yang akan 
disamaikan dan kejelasan informasi suasana yang sedang 
dihadirkan melalui penempatanobyek di dalam 
tayangannya. 
 

Di dalam tulisan ini penelitian hanya akan dilakukan 
pada aspek penempatan ibyek (stagging) obyek yang ada 
di dalam tampilan. Hal ini dikarenakan staging (faktor 
penempatan obyek pada layar) merupakan hal yang 
sangat berpengaruh pada fokus perhatian penonton terkait 
dengan pesan dan peristiwa yang sedang disampaikan di 
dalam tayangan. 
 

Hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa Staging di 
dalam Animasi Batara Guru karya Jheriesha Walidain ini 
dapat membantu penonton untuk memahami sifat pesan 
dan suasana dari tayangan yang sedang disampaikan. 

 

II. METODOLOGI 
 

Di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian 
kualitatif yang bersifat tertutup denganmenggunakan data 
visual dan verbal dalam bentuk narasi yang deskriptif 
dari data yang diperoleh melalui observasi terhadap 
tampilan Animasi Batara Guru. 
 

Penelitian ini dilakukandengann melalui pengamatan 
pada animasi yang ada untuk kemudian akan dianalisis 
dengan menggunakan metode Tinjauan Desain, 
khususnya dari sisi obyek yang ada dan perletakannya di 
dalam tayangan yang ada dan kemudian melihat pesan 
yang muncul dari perletakan obyek yang ada. 

 

III. LANDASAN TEORI 
 

Staging merupakan sebuah sikap yang ditunjukkan 
oleh karakter pada sebuah adegan di dalam sebuah 
tayangan (Frank Thomas, 1981). Pesan suasana akan 
sangat terasa dengan melihat stagung yang ada di dalam 
sebuah tayangan. 
 

Keterkaitan antara obyek utama dengan letak di 
dalam layar yang dipengaruhi oleh perletakan kamera, 
pengaplikasian jarak kamera terhadap obyek yang sedang 
diambil yang berpengaruh pada letak dan dimensi obyek 
saat tayangan disaksikanpenonton, akan sangat 
mempengaruhi imajinasi penonton terhadap pesan yang 
sedang disampaikan. 
 

Teknik pengambilan gambar untuk mengaplikasikan 
staging dapat diambil dengan menggunakan pendekatan 

Establising shot, dimana seluruh kejadian yang 
mempengaruhi penyampaian cerita dimunculkan, 
 

medium shot yaitu posisi tubuh keseluruhan tokoh 
terlihat, dan disertai dengan memunculkan sebagian latar 
belakang sekitar obyek utama, hal ini digunakan untuk 
menunjukkan loksi tempat sebuah kejadian berlangsung, 
 

medium close up, yaitu pengambilan gambar dengan 
menunjukkan hanya sebagian dari tubuh karakter utama 
yang ditunjukkan 
 

close up, kondisi pengambilan gambar dengan 
menunjukkan hanya pada bagian tubh karakter yang akan 
dieksppose saja yang akan muncul pada layar. 
 

Masing-masing pengambilan gambar ersebut memliki 
tujuan ang berbeda (Thompson, 2014) hanya 
menekankan pada obyek utama, pendukung berupa tokoh 
untuk memperkuat pesan atau juga memerlukan aspek 
lingkungan sebagai pendukung dari penyampaian pesan 
yang diharapkan diterima oleh penerima pesan 
(penonton). 
 

Staging dibentuk oleh jarak kamera, posisi kamera dan 

area yang ada pada gambar yang dimunculkan di sekitar 

obyek yang akan ditampilkan, sehingga staging ini 

merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh pembuat film 

(dan animsi) untuk dapat lebih memperkuat pesn yang akan 

disampaikan kepada penikmat tayangan. Selain kamera hal 

yang juga diatur di dalam staging adalah letak tokoh yang 

bergerak yang melakukan tindakan terhadap tokoh utama. 

Dari mana arah datang, dimana tokoh pendukung 

ditempatkan, bagaimana kaitan antara tokoh utaa dengan 

tokoh endukung dan posisi nya terhadap elemen lingkungan 

yang ada juga menjadi pertimbangan yang harus 

diperhatikan di dalam penyampaian pesan. 
 

Animasi, adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh 
seorang animator untutk membuat sebuah obyek diam 
menjadi seolah bergerak dengan menggunakan kumpulan 
obyek yang disatukan di dalam sebuah tayangan. Hal ini 
juga didasarkan pada ungkapan yang dinyatakan oleh 
Richard Williams di dalam bukunya The Animator’s 
Survival Kit bahwa animasi dibuat untuk membuat obyek 
menjadi lebih hidup sehingga membuat penonton 
menjadi lebih nyaman di dlam melihat obyek yang 
awalnyna hanya diam 
 

Animasi dapat dibedakan menjadi 5 macam ((IDS, 
Juni , 2017). (1) Animasi Tradisional : gambar bergerak 
yangdibuat dengan menggunakan tangan dan dirangkai 
sehingga menjadi tayangan gambar bergerak. (2) Animsi 
2D: animasi yang gambarya dibuat dengan menggunakan 
model gambar vektor dan diolah dengan menggunakna 
komputer (media digital) (3) Animasi 3D : sebuah 
gambar bergerak yang dibuat secara 3 dimensional di 
dalam komputer. Penggambaran disini sudah 
menggunakan pemahaman ruang 3 dimensional. (4) 
Motion Graphic: sebuah proses menggerakkan gambar 
yang digunakan untuk menggerakkan huruf dan Logo 
(bukan tokoh karakter seperti animasi yang lain). (5) Stop 
Motion: membuat gambar bergerak dengan menggunakan 
pendekatan fotografi, Rangkaian gerakan yang ada di 
dalam stop motion ini merupakan penggabungan hasil 
foto pose to pose dari obyek yang sedang direkam.. 
 

Animasi Batara Guru yang akan diamati ini adalah 
salah satu benuk dari animasi 2D, yang digambar sebagai 
bentukpengembangan gambar manula pada media 



digital.DI dalam animasi terdapat sedemikian banyak 
prinsip yang perlu dipenuhi sehingga sebuah animsi akan 
tampil secara maksimal. Unsur-unsur yang dikemukakan 
di awal oleh Walt Disney ini adalah Squash and Strecth, 
Antisipasi, Staging, Straight ahead actiion & Pose to 
Pose, Follow through and Overlapping action, Slow in & 
Slow Out, Arcs, econdary Action, Timing, Exeggeration, 
Solid Drawing dan Appeal. Namun demikian di dalam 
pembahasannya yang akan digunakan adalah aspek 
Staging yang akan dikaitkan dengan ketersampaian pesan 
yang akan disampaikannya. 
 

Seni Pertunjukan Wayang Kulit meruupakan sebuah 
langkah aawal dari budaya Nusantara (Pulau Jawa dan 
Bali khususnya) untukmengenal sebuah animasi. Prinsip-
prinsip animasi banyak yang dapat dijumpai pada seni 
pertunjukan yang dibuat awal pada abad ke 4 seperti yang 
tertuang pad prasasti Balitung. Di dalam pertunjukan 
wayang awalnya animasi dapat dirasakan karena melihat 
dari sisi belakag layar dan bayangan yang muncul 
membuat suasana menjadi berbeda. Hal yang menjadi 
berbeda pada era belakangan ini adalah karena melihat 
pertunjukan wayang dilakukan dari depan layar, yang 
berdampak efek membesaratau mengecilnya tokoh yang 
sedang dimainkan mnjadi kurang dapat ditangkap. 
 

Terkait dengan penempatan obyek dalam tampilan 
layar terkait dengan bagaimana penempatan obyek, maka 
perlu juga dilihat sisi komposisi tata letak obyek nya. 
Dalam halini yang sering digunakan adalah metode 
pembagian 9 kotak atau 4 kotak 
 
Pembagian 9 kotak (Rule of Pembbagian 4 kotak 
Third)  membelah  gambar (membagi  bagian menjadi 
menjadi 9 segmen sisi  kiri  kanan  atau  atas 
     bawah)   
         

         
         

         

         
  
Gb  2 Pembagian  frame  ke Gb  3 Pembagian  frame  ke 
dalam 9 bagian dalam 4 bagian 

Sumber : dok. pribadi Sumber : dok.pribadi 
 

 

Dalam pola pembagian ini biasanya obyek diletakkan 
tepat di tengah atau di kiri atau di sisi kiri atau kanan 
dalam frame. Perletakan di salah stu sisi kiri atau kanan 
akan membuat kesan tampilan menjadi tidak formal 
(tidak kaku) demikian pula dengan posisi yang terisi 
bersamaan, meskipun ada kesan formal namun tetap 
berkesan tidak kaku. Namun akan berbeda jika bagian 
tengah saja yang terisi, maka pesan yang disampaikan 
adalah sesuatu yang formal, sakral atau bersifat tinggi. 
 

Selain pembagian di dalam frame, hal yang masuk di 
dalam staging adalah karakter, hubungan karakter dengan 
obyek di sekeliingnya dan hubungan antar karakter yang 
ditunjukkan dengan tindakan yang sedang dilakukan oleh 
karakter di dalam sebuah frame. 
 

Detail dan warna merupakan hal yang digunakan 
dalam staging pada karakter dan lingkungan di sekitar 
karakter juga akan membantu di dalam penyampaian 
pesan. 

Cara melihat wayang kulit pada saat ini ditengarai 
sebagai penyebab staging yang muncul pada tampilan 
animasi Batara Guru. Hal ini karena efek membesar dan 
mengecil nya tokoh, serta kebanyakan tampilan 
mengggunakan tampilan statis seolah merupakan sebuah 
pengejawantahan budaya dari era menonton wayang kulit 
saat ini. 
 
 
 

IV. HASIL PENDATAAN DAN PEMBAHASAN 
 
Berikut adalah hasil pendataan dari animasi Batara Guru 

darai awal hingga akhir tayangan. Animasi dengan durasi 

tayangan 10 menit 14 detik. Film dengan pendekatan 

gambar ilustrasi dengan metode tampilan menyerupai 

wayang kulit.  
 

Scene judul film 
 
 
 
 
 

 

Scene prolog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scene cerita awal dalam animasi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scene cerita kemunculan tokoh utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scene cerita tentang timbulnya permasalahan yang 
dialami oleh tokoh utama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scene memuncaknyya permasalahan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scene penyelesaian konflik sekaligus penutup cerita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scene penutup 



 
Scene penutup yang berisi 
grafis dan tipografi dari 
lembaga pemberi tugas nya 

Kesan formal dan elegan juga muncul dengan adanya 
penggunaan warna putih dan emas (kecoklatan) pada 
bagian yang akan diinformasikan dan latar belakag 
dengan warna biru tua kehijauan dan tebaran titik dengan 
warna emas kecoklatan. 

 

Dari tampilan yang ada secara penempatan obyek 
smua gambar berposisi di bagian tengah layar. Dengan 
bentuk pembagian ke dalam pembagian 2 atau 3 bagian 
ke samping. 
 

Berikut adalah analisis pada beberapa scene yang ada. 

 

A. Scene yang di dalamnya mengandung unsur tulisan 
dan gambar  

 

B.  Scene yang di dalamnya berisi tulisan saja  
 
 
 
 
 

 

Gb. B1. Scene dengan Gb. B2. Posisi perletakan 
keterangan waktu sebagai tulisan 

keterangan pada sebuah 

bagian 
 
 

 

Gb A1 Scene judul Gb  A2  Perletakan  obyek 
dengan pembagian 9  

 
Pada bagian ini scene berisi tulisan Batasa Guru Batara 

Manikmaya yang merupakan judul dari animasi yang 

ditayangkan. Dan gambar gunungan yang terpotong. 
 

Penempatan obyek nya menerapkan pembagian 1/3, 
2/3, dengan detail 1../3 bagian berisi gambar Gunungan 
dan 2/3 bagian berisi Judul Animasi yang akan 
ditayangkan. 
 

Warna latar belakang yang gelap membuat gambar 
Gunungan dengan warna emas menjadi kurang menonjol. 
Hal ini dikarenakan warna emas akan menjadi lebih 
rendah intensitasnya ketka dibandingkan dengan warna 
putih yang menjadi warna dari tulisan judul animasi nya 
ketika diletakkan pada background dengan warna gelap 
(biru tua dengan titik-titik kecil dengan warna emas). 
 

Pola Layout / penataan 1/3 , 2/3 ini memberikam 
dampak kurang formal pada tampilan yang muncul. Hal 
ini kemungkinan besar ditujukan untuk membuat agar 
cerita wayang tentang Batara Guru diharapkan untuk 
dapat diterima dengan cara yang santai, bukan sebagai 
sesuatu yang berat bagi penonton animasinya. 
 

Penggunaan 2/3 bagian untuk Judul animasi dan 
diperkuat dengan penggunaan warna putih yang memiliki 
tingkat kontras lebih tinggi terhadap latar belakang warna 
biru tua dengan titik-titik berwarna emas memunculkan 
kesan bahwa pembuat animasi ingin penonton lebih 
mengkonsentrasikan dirinya pada judul yang diberikan, 
atau dengan kata lain bahwa tingkat informasi yang ada 
pada rangkaian kata BATARA GURU BATARA 
MANIKMAYA adalah sesuatu yang lebih tinggi tingkat 
pentingnya dibandingkan dengan gambar Gunungan yang 
ada. 
 

Namun demikian meskipun kesan santai dalam 
menangkap isi pesan di dalam tampilan animasi yang 
ada, pembuat annimasi (Jheriesha Walidain) masih 
mengharapkan sebuah keseriusan dalam menerima pesan 
di dalam animasi nya. Hal ini ditunjukkan dengan 
perletakan Judul di bagian bawah . Bagian atas yang 
kosong (white space) dan bagian bawah yang berisi 
tulisan memberikan kesan kemantapan dan mantap / 
stabil pada tampilan yang muncul. 

 

 

Di dalam scene warna yang digunakan pada tulisan 
“beberapa hari kemudian...” adalah warna emas 
kecoklatan dengan posisi pada bagiam kanan bawah. Hal 
ini menunjukkan bahwa keterangan ini adalah penjelas 
dan keberadaannya tidak sepenting kata-kata yang ditulis 
dengan warna putih yang bertuliskan “Several days 
later...”. Penggunaan warna emas pada latar belakang 
dengan warna biru tua bertabur bintang berwarna emas 
membuat tingkat ke kontras an (peredaan intensitas 
warna) menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan 
warna putih. 
 

Tingkatan yang lebih tinggi dalam penyampaian 
pesan ini juga ditunjukkan dengan perletakan (staging) 
pada tampilan di dalam animasi yang disajikan. 
 
Posisi kanan bawah memiliki tingkat pembacaan yang 
lebih rendah dibandingkan dengan posisi di tengah 
bawah. Mata penonton animasi akan lebih dahulu 
menangkap tulisan di tengah bawah daripada tulisan yang 
ada pada posisi kanan bawah. Hal ini dimungkinkan 
terjadi karena budaya membaca dari kiri ke kanan lebih 
dominan bagi target yang dituju dibandingkan dengan 
membaca denganurutan atas ke bawah. Terlebih dengan 
posisi ketinggian yang tidak terlalu banyak berbeda. 
 
Pengambilan keputusan untuk penggunaan warna dan 
penempatan ini sepertinya diambil oleh pembuat animasi 
dengan pertimbangan bahwa tulisan “beberapa hari 
kemudian...” ini sudah diberikan juga dalam bentuk 
narasi suara pada saat yang bersamaan,, sehingga jika 
pun idak sempat terbaca bukan menjadi sesuatu yang 
akan membuat informasi tidak tersampaikan. 
 
Hal lain yang kemungkinan menjadi tuuan dari 
penyampaian ini adalah agar orang yang tidak dapat 
mendengar masih dapat mengikuti dengan baik informasi 
yang diberikan di dalam animasi yang ditayangkan. 



 
C. Scene dengan Perletakan Obyek di Tengah dan 

tanpa Obyek Pelengkap  
 
 
 
 
 
 

 

Gb   C1 Scene dengan Gb.   C2.   Perletakan   pada 
gambar Batara Guru dengan pembagian 9 bagian 
keterangan tentang nama  
tokoh     

Sedangkan tokoh Sang Hyang Tunggal yang ada pada 
gambar C5 dan C6 yang disampaikan di dalam pesannya 
adalah hal yang sedang dilakkukan oleh Sang Hyang 
Tunggal, Hal yang dianggap penting di sini adalah 
tentang tindakan yang sednag dilakukan oleh tokoh yang 
ada di dalam scene. 
 

Perletakan obyek pada gambar C1 sampai dengan C6 
ini memiliki sifat yang formal dsengan informasi penting 
ada pada ibyek karakter yang ada dan bersifat memberi 
keterangan pada obyek yang ada. Keterangan tersebut 
dapat berupa identitas dari tokoh yang sedang 
diperkenalkan dengan pelengkap tindakan yang sedang 
dilakukan (gambar C5 dan C6) 
 

Posisi di tengah lebih menyampaikan pesan formal 
dan penting di dalam animasi yang sedang dilihat. 

 
 
 

 
Gb. C3. Scene dengan 
gambar lingkaran kuning 
dan kurva gradiasi abu-abu 
dengan kurava berwarna 
putih  

 

 

D. Scene dengan Perletakan obyek di sisi Kanan, Kiri  
Gb C4. Pembagian scene ke atau Kanan dan Kiri pada pembagian Sembilan 

dalam 9 bagian  
 
 
 
 
 

 
Gb D1 Scene Sang Hyang Gb D2. Pembagian scene ke 
Tunggal sedang mencari dalam 9 bagian tempat untuk 
bertapa 

 

Gb. C5. Scene saat Gb.  C6.  Pembagian  scene 
SangHyang Tunggal ke dalam 9 bagian 
meminta ijin kepada istrinya  
 

Scene berisi gambar obyek tokoh Batara Guru dengan 

tulisan di bagian bawah berbunyi “or nowadays also known 

as Batara Guru” (Gb. C1 dan 2) dan penggambaran Kuning 

Telur yang disertai dengan keterangan berupa rangkaian 

huruf berwarna putih dengan kata “And the last, the egg yalk 

changed into a boy namely Batara Manikmaya” (gb. C.3 dan 

C4) dan gambar C5 dan C6 adalah seorang tokoh yang 

menghadap ke kanan dengan latar belakang berwarna 

kuning disertai tuulisan di bagian bawah berwarna putih 

yang berbunyi “Sang Hyang Tunggal asked asked 

permission to his wife” 
 

Pada scene ini semua obyek terletak di bagian tengah 
layar dengan tulisan di bagian bawahnya yang masing-
maisng menggunakan bahasa Inggris. Penempatan obyek 
di bagian tengah dan tanpa obyek pendukung ini 
menandakan bahwa gambar tersebut merupakan sesuatu 
yangharus diperhatikan oleh penonton karena untuk 
bagian tersebut tidak ada hal lain yangakna diceritakan 
oleh penyampai pesan. 
 

Di dalam obyek Batara Guru (gb C1 dan C2) yang 
belatar belakang biru tua hal yang akan disampaikan 
adalah identitas dari tokoh yang ada. Di dalam scene 
tersebut informasi yang akan disampaikan hanyalah pada 
bentuk dari tokoh yang tergambar dengan identitas nya. 
 

Di dalam gambar C3 dan C4, informasi yang 
disampaikan adalah bentuk yang ada (Kuning telur) 
kemudian berubah menjadi serang anak dengan nama 
Manikmaya (keterangan muncul dalam bahasa inggris 
dan disampaikan dengan hurufyang berwarna putih) 

 

 

Pada gambar D2 tampak pembagian pengisian kiri 
dan kanan mirip dengan gambar A2. Pembagian 1/3 dan 
2/3 namun ada perbedaan antara kedua gambar. Jika pada 
bagian A2 bagian 2/3 merupakan hal utama yang akan 
disampaikan, maka pada gambar D2 ini justru bagian 1/3 
memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan 2/3 bagiannya. 
 

Fokus perhatian isi pesan yang utama dalam scene ini 
adalah Sang Hyang Tunggal yang sedang mencari tempat 
untuk bersemedi. Obyek pohon yang berada di bagian 
tengah bis jadi merupakan tempat yang akan digunakan 
sebagai tempat untuk bersemedi (tidak ada keterangan 
tempat bersemedi nya di dalam cerita yang disampaikan). 
Obyek tersebut hanyalah sebagai pelengkap dari infomasi 
bahwa yang digunakan untuk bersemedi adalah daerah 
yang dekat dengan laut. 
 

2/3 bagian di dalam scene ini sekedar digunakan 
sebagi bentuk informasi bahwa Sang Hyang Tunggal 
mencoba mencari tempat yang baik untuk berkonsentrasi 
(bersemedi) di tempat yan snagat luas, sehingga butuh 
konsentrasi dan kesungguhan dalam menentukan lokasi 
untuk mencapai hasil yang terbaik.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. D3. Scene saat batara Gb D4 Pembagian Scene ke 



Manikmaya akan dalam 9 bagian 

memasukkan Gunung 
Kaelasa 
 

Mirip dengan gambar D2, pada gambar D4 ini obyek 
utama (Batara Manikmaya) menempati posisi yang lebih 
kecil daripada bagian lingkungan sekitarnya. Perbedaan 
dengan D2 adalah pada gambar D4 ini posisi beradda di 
antara batas bagian tengah dan kiri segmen pembagi. 
 

Penempatan karakter Batara Manikmaya pada ujung 
kiri jajaran Gunung yang menjadi pelengkap memiliki 
makna yang mirip dengan gambar D2 yaitu untuk 
menunjukkan bahwa dibutuhkan pengamatan menyeluruh 
terhadap lokasi yang akan digunakan sebagai tempat 
beraktifitas. 
 

Perbedaan yang ada pada gambar D2 dan D4 adalah 
dominasi yang digunakan untuk membuat obyek utama 
menjadi lebih menonjol daripada bagian lain yang lebih 
besar bagiannya. Jjika di dalam gambar D2 yang 
digunakan adalah dominasi WARNA, maka pada gambar 
D4 dominasi yang digunakan adalah dominasi DIMENSI. 
 

Jika diperhatikan maka akan dijumpai bahwa dimensi 
Batara Manikmaya lebih besar dibandingkan dengan 
dimensi jajaran gunung Humalaya yang ad di depannya. 
 

Pada bagian D ini obyek pendukung digunakan 
sebagai penguat cerita yang akan disampaikan. Staging 
memiliki peran yang cukup besar dalam menyampaikan 
pesan. Dengan penempatan yang baik di dalam frame, 
maka pesan cerita yang disampaikan akan menjadi lebih 
mudah diterima. 
 

Letak dan arah hadap karakter yang sedang 
beraktifitas terbadap obyek alam yang akan digunakan 
sebagai tempat beraktifitas akan lebih mudah diterima 
sebagai pesan yang akan disampaikan pada bagian yang 
sedang ditayangkan. 
 

 

E. E Scene dengan multi Karakter di dalam sebuah 
Frame  
Jika sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana 

dampak staging pada frame yang dibagi menjadi 9 bagian 

dengan dominasi dimensi, posisi karakter di tengah dan 1 

karakter yang dilengkapi dengan lingkungan tempat 

beraktifitas , maka di bagian ini akan dicoba untuk melihat 

dampak staging pada frame dengan multi karakter.  
 
 
 
 
 
 

 

Gb E1 scene pertemuan 2 Gb E2. Pembagian 9 bagian 
karakter pada sebuah frame 
 

Di dalam gambar E1 dan E2 ini terlihat 2 karakter 
tokoh yang diletakkan di dalam 1 bagian di tengah frame 
dengan latar belakang bangunan dengan warna biru tua 
dan bagian bawah briru muda serta elemen pendukung 
sebagai latar depan batu bberwarna abu-abu. 
 

Di dalam perletakannya terlihat bahwa kedua tokoh 
memliki tingkat keutamaan yang sama. Kesamaan ini 
ditunjukkan dengan gambar yang menunjukkan aktifitas 

 
yang sama yang dilakukan dengan saling berbalasan. 
Posisi arah hadap yang saling berhadapan sebagai 
indikatornya.   

  
Gb E3 Scene 2 karakter Gb  E4  Scene  Pembagian  9 
sedang berbicara dari scene E3 

  

Pada gambar E3 dan E4 juga tergambar ada 2 karakter 

yang sedang emelakukan aktifitas di sebuah lokasi. Namun 

demikian ada perbedaan antara obyek yang tergambar di 

dalam gambar E4 dengan yang tergambar pad E2. Bukan 

hanya karakter yang berbeda, namun juga secara 

penempartan berbeda. Jika pada gambar E2 semua obyek 

terletak pad kotak di tengah, pada gabar E4 1 karakter 

terletak di tengah, sementara karakter yang lain terletak pada 

bagian kanan bawah dari frame. 
 

Meskipun jika dilihat dari animasi yang ada, karakter 
yang ada di kanan bawah pada scene sebelumnya 
karakter ini menjadi obyek utama dari frame sebelumnya. 
Namun dengan adanya posisi yang berbeda yang 
ditempati oleh karakter yang ada di tengah, maka posisi 
karakter Sang Hyang Tunggal di sini menjadi karakter 
pendukung dari kaarakter Prabu Rekatama. 

 
DI sini Staging menunjukkan bahwa posisi yang 

berbeda dapat menunjukkan tingkat keutamaan karakter 
yang berbeda. 

 

 

F. Scene dengan pembagian 4 bagian  
 
 
 
 
 

 

Gb F1 Scene Sang Hyang Gb F2. Pembagian 4 bagian 
Tunggal dan  nama  putri- karakter dan teks 
putrinya  keterangan   

 
Pada bagian ini scene tidak lagi dibagi menjadi 9 

namun hanya dibagi menjadi 4. Fungsi pembagian masih 
sama denganmemperhatikan staging / posisioning dari 
kamera terhadap hasil pada frame yang akan dilihat oleh 
target penonton. 

 
Pada gambar F2 dapat dilihat bahwa frame terbagi 

menjadi sisi kanan dan kiri saja, dan tidak memiliki 
bagian kotak di tengah sebagai pembatas. 

 
Obyek Gambar (Sang Hyang Tunggal) di bagian kiri 

berdampingan dengan balon kata yang berada di sisi 
kanan frame. Obyek kemudian dilengkapi dengan 
keterangan dengan warna putih di bagian bawah tengah. 

 
DI sini pesan yang akan disampaikan adalah bahwa 

bagian kiri dan kanan memiliki tingkat keutamaan yang 

sama dan saling melengkapi. Bentuk kurva dengan tulisan 

nama di dalamnya bukan keterangan dari obyek yang ada di 

kiri. Keduanya memiliki keutamaan yang sama. Hal ini juga 

dapat dilihat dari proporisi ruang yang sama besar 



antar ruang di sisi kiri an ruang di sisi kanan di dalam 
frame yang ada.  
 
 
 
 
 
 
 

 

GbF3SangHyang Gb  F4  Pembagian  scene 
Tunggal dan 3 putra nya menjadi 4 bagian 

   

   

     
Gb F5 Scene Batara Gb F6 Pembagian scene Manikmaya 

dan dunuia menjadi 4 bagian yang diaturnya 

 
V. KESIMPULAN 

 
 

Staging yang tepat akn dapat menunjukkan tingkat 
keutamaan sebuah cerita yang sedang disampaikan. 
 

Sebuah Keutamaan dapat berposisi di tengah, pada 
baguan yang besar (dominasi secara dimensi) namun juga 
dapat disampaikan melalui dominasi pembeda (dimensi 
kecil namun lebih menonjol daripada hal yang besar) 
 

Dengan penempatan yang tepat, maka pesan dari 
sebuah scene pada sebuah frame akan dapat diterima 
dengan lebih baik. 
 

Sebuah keutamaan pada sebuah frae dapat dibentuk 
dengan menggunakan arah hadap karakter, letak kamera 
terhadap obyek, keluasan area di sekitar obyek. 
Keutamaan yang dimaksud di sini bukan berhentui pada 
penokohan yang sedang diekspos, tetapi juga pada 
keutamaan jalan cerita yang sedang disampaikan. 
 

Dengan kata lain bahwa staging memiliki peran yang 
cukup besar di dalam pembentukan sebuah cerita di 
dalam sebuah animasi. 

 

 

Gambar F4 membagi sisi kiri dan kanan menjadi 2 
bagian yang sama . Sang Hyang Tunggal di sisi kanan 
yang disandingkan dengan Ketga putra nya di sisi kiri. 
Gambar Sang Hyang dengan warna beragam 
disandingkan dengan 3 karakter putra nya dengan warna 
putih memberikan kesan keseimbangan asimetris pada 
frame yang dihasilkan. 
 

Penataan obyek di dalam frame yang memberikan 
pesan adanya keutamaan yang sama antara 2 sisi bagian 
kanan dan kiri. 
 

Mirip dengan gambar F4, pada gambar F6 juga 
disampaikan visualisasi dari Batara Manikmaya di 
sebelah kiri dan dunia yang harus dikelola nya di sebelah 
kanan. . namun demikian yang muncul di sini bukan 
bentuk keseimbangan asimetris, melainkan keseimbangan 
tersembunyi yang terbentuk dari penggunaan warna yang 
ada di dalam frae yang muncul. 
 

Keseimbangan yang dibentuk dengan menggunakan 
pola penataan ini merupakan keseimbangan isi dan 
kosong. Bidang yang kosong di dalam pengaplikasian ini 
bukan berarti tidak ada, tetapi memang di sengaja untuk 
di desain demikian agar tidak terjadi kejenuhan karena 
bagian frame yang terlalu penuh. 
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