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ABSTRAK
Artikel ini mendeskripsikan latar interior untuk film drama Korea berjudul Guardian: The Lonely and Great God-Goblin
yang dianggap menarik dan menjadi focal point bagi penonton yang melihatnya. Latar interior yang digunakan sangat
mendukung setiap karakter pada film ini terutama pada tokoh utama. Hal menarik dari latar interior pada drama ini adalah
penonjolan gaya interior yang ditayangkan ketika tokoh utama muncul. Perbedaaan penggayaan interior juga dapat dilihat
dari berbagai latar interior. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif yang diambil dari data
literatur dan dan hasil pengamatan penulis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan seting latar interior yang megah
dan mewah mendukung peran dan karakter tokoh utama yang ada di film tersebut.

ABSTRACT
This article describes the interior setting for the Korean drama film Guardian: The Lonely and Great God-Goblin, which is
considered interesting and is a focal point for viewers who see it. The interior setting used is very supportive for every
character in this film, especially in the main character. The interesting thing about the interior setting in this drama is the
prominence of the interior style that is displayed when the main character appears. The difference in interior styling can also
be seen from a variety of interior settings. This study uses descriptive methods with qualitative data taken from literature data
and the authors' observations. The results of this study indicate that setting a magnificent and luxurious interior background
supports the roles and characters of the main characters in the film.
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1. Pendahuluan
Industri drama Korea kini menjadi sajian tayangan
yang diminati di Indonesia, dan menjadi sajian
tayangan televisi yang berkembang semakin pesat.
Selain jalan cerita yang menarik, genre yang
beragam juga mempengaruhi minat penonton.
Film drama seri Korea memiliki beragam genre
untuk dinikmati, salah satu genre yang sedang
marak pada perfilman Korea adalah genre fantasi.
Drama Korea dianggap memiliki kualitas yang
baik sehingga banyak sekali minat yang
diperlihatkan oleh penonton, terutama di
Indonesia. Selain jalan cerita yang menarik, unsur
dari drama itu sendiri dianggap telah memenuhi
keinginan penontonnya. Penyajian drama yang
berkualitas, dipengaruhi oleh unsur drama, hal
tersebut tidak dapat dipungkiri.Salah satu unsur
drama yang dianggap penting adalah latar.
Pada penelitian ini, latar pada drama Korea
berjudul Guardian: The Lonely dan Great GodGoblin dibahas sebagai unsur yang mendukung
sistem
komunikasi
penonton
dengan
karakter/penokohan maupun alur cerita yang ada
pada drama itu sendiri. Latar pada drama film
Guardian: The Lonely dan Great God-Goblin,
dibuat megah dan mewah, sehingga dapat
menggambarkan watak tokoh utama yang
dianggap mapan, powerfull dan disegani. Hal ini
menjadi menarik untuk dibahas, bagaimana latar
interior pada film drama ini menguatkan karakter
dari tokoh utama sehingga memberi kesan tertentu
pada penonton yang melihatnya.
2. Desain Interior
Desain interior berfungsi sebagai fasilitas aktifitas
manusia yang mencakup kebutuhan fisik maupun
spiritual, sehingga penghuni yang ada di dalamnya
merasa aman dan nyaman. Seperti dijelaskan
beberapa pendapat mengenai pengertian desain
interior, sebagai berikut:




MenurutSuptandar (1995),“Desain interior
adalahcarapengaturanruangdalam
yang
mampumemenuhiunssurkenyamanan,
keamanan,
kebutuhanfisikdan
spiritual
bagipenggunanyatanpamengabaikanunsurestet
ika.”
MenurutDodworth (2009),“Desain interior
bertujuanuntukmembuatpenghunidapatmelak
ukanaktivitasdalamruangandenganefektikdan
merasanyaman.”



Penggunaandesain
interior
jugatidakhanyadigunakandalamsebuahhunian
sajatetapidigunakansebagaipenguatsebuahko
mponenhiburan yang bersifatentertainment.

3. Focal Point
Focal point merupakan salah satu prinsip desain
interior yang sangat penting. Focal point atau
aksentuasi, berfungsi sebagai aksen pada ruangan,
sehingga menjadi fokus atau daya tarik dari
ruangan itu sendiri. focal point dalam desain suatu
ruang dapat menjadikan ruangan terlihat lebih
menarik, bahkan tidak membosankan. Ketika
terjadi keseimbangan pada desain dengan
melibatkan focal point, maka terciptalah suatu
harmonisasi dalam ruang sehingga memberikan
nilai keindahan. Menurut Brata, sebuah focal point
dapat dimunculkan karena beberapa faktor,
diantaranya : ukuran, terang atau menyala dari segi
warna, penggunaan warna yang kontras, sebagai
contoh, bidang warna terang diatas bidang yang
gelap, atau karena komponen-komponen yang ada
di dalam lukisan telah diatur sedemikian rupa guna
mengarahkan mata pengamat untuk menuju titik
tertentu yang diinginkan oleh pelukis.
4. Drama Korea Goblin
Sekitarakhirtahun
90an
drama
Koreamulaidikenaldibeberapanegarasebagaitonton
anbaru yang wajibditonton. Kesuksesannegara
Korea
Selatan
bisadikatakancukuppesatdanmampubertahan lama.
Hal
inisemakindiperkuatdenganmunculnyafenomenaH
allyu.
Keunikandari
drama
Korea
yaitumerekamenyuguhkansemuaaspekkebudayaan
dankehidupandalamsatukemasan. Salah satu drama
Korea yang sukses di akhirtahun 2017
hinggaawaltahun 2018 adalah Goblin. Drama
koreaGoblin hasilkaryapenulis Kim Eun Sook
dansutradara Lee Eun Bok yang bergendrefantasy,
drama, romantictayangperdana di Tv N
padatanggal 2 Desember 2016 – 21 Januari 2017
denganjumlah episode sebanyak 16 episode
menempati
ratting
20,986%.
Merupakan
rattingtertinggikeduadalamsejarah drama televisi
Korea
selatan.
Drama
inimenceritakanseorangtentangsosokpriatampanda
nbaikhatibernama
Kim
Shinyangdihukumolehdewamenjadisesosok Goblin
yang
bertugassebagaipelindungjiwadanterperangkapden
gankehidupannya yang abadi.
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5. Analisa
Focal point interior terlihatpadaseluruhscene
drama
ini,
yang
pertamascene
ruangmakan.Menceritakanduatokohutamabernama
Kim Shin (Goblin) dan Grim Reaper yang
hidupbersamadalamsaturumahkarenasebuahkejadi
andanmemilikihubungan
yang
tidakbaik.
Padastruktur
interior
ruangmenggunakanjenispenggayaanRomawiKuno
yaitudenganmenggunakankomponenroman arch
paabagiandindingnya. Penggunaanroman arch
dibuatberulangpadaruangandenganbentuk
yang
tinggi.
Memberikankesanruang
yang
megahdanmewah.
Selainitupenggunaanbentukroman
arch
padadindingmenjadisebuahfocal
point
pada
interior ruangan.

Gambar 5. 1RuangMakan (Rumah Goblin) 1
(Sumber: www.iflix.com, akses20 Jan 2018)

angatkepada Kim Shin.Denganfocal point yang
memperlihatkanjendelaberukuranbesardenganrang
kabesimembentukpolakotak-kotak
yang
menyamarkanbentukandindingbergayaghoticdenga
n material batukapurdibagianbelakang.

Gambar 5. 3Focal Point KamarTidur Goblin
(Sumber: www.iflix.com, akses 20 Jan 2018)

Menceritakanmasalaludari
Grim
Reaper.
Diamendapatkanhukumandariintelijenkarenatelah
memanfaatkankemampuannyauntukpentinganpriba
di.
Diadihukummendapatkaningatanmengenaidosasel
amaiahidupdimasalalu. Ternyata masa lalu Grim
Reaper adalahseorang raja bernama Wang Yeo
pada masa KerajaanGoryeo. Menceritakanapa
yang
telahdialakukandimasalalu,
perbuatandandosaapa yang membuatdia bias
menjadiseorangmalaikatpencabutnyawa.Focal
point
padascene
KerajaanGoryeomenampilkanlukisandinding yang
dikenaldengannamaTao-shamanist.
Menggambarkanterbitnyamataharidanbulan di atas
lima
puncakgunung.
Melambahkantahtakerajaandanmelambangkanumu
rpanjang.

Gambar 5. 2Focal Point RuangMakan
(Sumber : data pribadi)

Lalupadascene
kamartidur
Goblin.Menceritakankondisihati Kim Shin yang
sedihkarenakehilanganPresdir Yu. Presdir Yu
merupakananak, adik, kakak, teman, ayah,
dankakek
Kim
Shin.
Presiden
Yu
merupakankakekdaritokohDoekHwa.
Mengetahuikeadaanhati
Kim
Shin,
Ji
EunTakmencobamenenangkandanmemberikansem

Gambar 5. 4Focal Point KerajaanGoryeo
(Sumber: www.iflix.com, akses 21 Jan 2018)
Padascene
KedaiTeh
Grim
Reaper
Menceritakanseorangwanitabernama Hwang Mi
Young
yang
meninggalkarenakehabisannapasdanbertemudenga
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n Grim Reaper yang hidupselama 300
tahununtukbertugasmengantardanmemberitahukan
keadaanjiwa
yang
matiakantujuanhidupselanjutnya.
Jiwa
orang
matidibawakesebuahKedaiTeh yang hanya bias
dimasukiolehjiwamatidanmahlukputusasaselainma
nusia.Memperlihatkan
ceiling
berbentukmelengkungsebagaifocal
point
ruangdenganbagianatasmengerucutsepertistrukturb
entukGroin Vault pada zaman Ghotic.

Latar
interior
padasebuahtayangantelevisisangatpenting.
Hal
iniberfungsisebagaisistemkomunikasikepadapenon
ton.
Mengemaskeseluruhanunsur
drama
padasatuunsur.
Memberikankesantokohdanalurceritamelaluilatar.
Penggunaanfocal
point
padaruanganmemberikankesanharmonisdansebaga
ititikdominan
yang
mampumenarikpandanganmatapenontonpadasebua
hobjek yang inginditampilkan.
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Gambar 5. 6Derivation of a Ghotic vault
(Sumber :A History of Interior Design.John
Pile.2005)
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