
Budaya Tedak Siten (Mudun Lemah) 
 

 

a. Pengertian 

 

Tedak siten merupakan bagian dari adat dan tradisi masyarakat jawa, 

upacaraini dilakukan untuk anak yang baru pertama kali belajar berjalan 

atau pertama kali menginjakkan pada tanah dan selalu ditunggu-tunggu 

oleh orang tua atau kerabat,tedak siten berasal dari dua kata " tedhak" 

berarti menampakkan kaki dan “siten” berasal dari kata "siti" yang 

berarti bumi, upacara ini dilakukan ketika seorangbayi berusia 7 bulan 

dan mulai belajar duduk dan berjalan ditanah, secara keseluruhan 

upacara ini bertujuan agar ia menjadi mandiri dimasa depan. 

 
 

b. Deskripsi Tedaksiten 

 

Tedaksiten yang saya produksi pada tanggal 18 agustus 2020 di kecatan 

Pulung Ponorogo ,merupakan sebuah prosesi adat yang dilakukan oleh 

keluarga Eko Ardian Ivan Dewangga sebagai sebuah tanda anak yang 



 

 

bernama Princes Michelle lovey dewangga telah berusia 7 bulan yang 

merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. 

Dalam mempercayakan dokumentasi adat Tedak siten ini kami 

melkukan negosiasi 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut 

dengan hasil negosiasi : 

- Kesepakatanhargapembuatan Cinema Rp. 700.000.00 dengan 

Rincian Yang didapatkanKonsumen : 

A. File mentah 

 

B. Flashdisk 

 

C. Hasil Video Cinema durasi 3menit 

 

D. DVD file 

 

Dengan kesepakatan awal Uang DP 20% sebagai tanda jadi dan 

tanggung jawab saya siap untuk mengabadikan moment tedak siten 

tersebut. 

 

Acara Tedak Siten berlangsung pada pukul 15.00 – 17.00 WIB dengan 

keseluruhan acara adat yang sudah tersampaikan dalam isi 

video tersebut. Dalam acara yang telah konsumen percayakan kepada 

saya terdapat persiapan persiapan yang sebelumnya sudah saya lakukan 

sebelum acara tersebut  berlangsung Beberapa hal yang saya persiapkan: 



 

 

1. Pengetahuan menganai adat Tedak Siten 

 

Sesuai dengan adat jawa yang sehaarusnya dengan tujuan 

mengetahui alur yang akan saya buat untuk membuat video ini 

.dengan membaca berbagai artikel mengenai Tedak siten . 

 

2. Persiapan alat 

 

Dalam persiapan alat saya melihat berbagai aspek yang saya 

butuhkan untuk membuat video Cinema sesuai dengan kondisi 

tempat keadaan dan keinginan konsumen yang saya layani tentu 

disesuaikandengan budget yang sudah disepakati.dalam video 

inialat yang saya gunakan adallah : 

- Camera Sony A6000 

 

- Stabilizer 

 

- Lensa fix 50mm 

 

- 4 Beteray 

 

3. Pelaksanaan shoting (Pengambilan Gambar) 

 

Di hari pelaksanaan sebelum berangkat persiapan crosecek alat 

dan survey lokasi adalah Langkah pertama yang saya lakukan saya 

tiba dilokasi lebih awal pada pukul 13.00 WIB untuk survey lokasi 

,setting alat ( pengaturan komposisi, dan pencahayaan) serta 

sedikit brefing kepada pihak konsumen . setelah semua siap dan 

acara dimulai saya mulai mengambil gambar sesuai denga apa 

yang telah saya pelajari mengenai adat Tedak siten. Yang paling 

saya fokuskan adalah pada moment sacral yang menjadi bagian 



 

 

dari adat dari acara tedak siten .selain itu angle video saya juga 

perhatikankarenapada fakta dilapangan lokasi adat yang 

diselanggarakan ternyata tidak terlalu luas sehingga saya harus 

mengatur berbagai angle gambar yang sangat merepresentasikan 

dekorasi yang sudah disediakan pihak konsumen. setiap moment 

sekecil apapun saya ambil guna mengantisipasi kekurangan 

kekurangan gambar dalam proses editing. 

4. Proses Editing 

 

Setelah gambar yang saya peroleh langkah selanjutnya adalah 

melekukkan duplikasi file langsung ke laptop dengan tujuan 

mengantisipasi error atau data yang mungkin hilang .setelah 

semua proses pada hari H selesai dilaksanakan dalam proses 

editing langkah pertama yang saya lakukan adalah mempersiapkan 

konsep video yang ingin saya tampilkan . dan mulai memilah 

bagian bagian video yang menjadi pokok dari acara saya utamakan 

untuk proses editing kemudian saya mulai melakukan 

penggambungan dengan video tambahan lain yang adadalam acara 

tersebut .karena permintaan konsumen yang lebih keadat Tedak 

siten modern makasaya juga sedikit menampilkan efek efek 

gambar yang lebih modern. Proses editing ini saya selesaikan 

selama 10 hari untuk benar benar memastikan tidak ada kesalahan 

dalam video yang saya sampaikan ke Konsumen . 



 

 

5. Penyerahan hasil kekonsumen 

 

Hasil video dan file file yang telah disepakati pada proses negosiasi saya 

sampaikan ke konsumen pada tanggal 30 Agustus 2020 lengkap sesuai 

proses perjanjian diawal serta pelunasan administrasi yang telah 

disepakati . 

LINK VIDEO 
 

https://drive.google.com/file/d/101mZiCTBcXQvgpoCnvkFqrW87HJIBsoh/view 

?usp=drivesdk 
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