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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas temuan penelitian yang mencakup (a) kelemahan
dan kelebihan embrio, prototipe, dan model penilaian pelokalan yang sudah ada
(b) komponen model ludifikasi untuk menilai kualitas pelokalan video game, dan
(c) implementasi model ludifikasi dalam menilai kualitas pelokalan video games.
Pada bagian pembahasan diskusi terhadap (a) peran ludifikasi dalam mengkaitkan
elemen pelokalan, struktur mekanis-naratif, dan elemen yang menyatukan antara
pelokalan game dengan studi game, dan (b) ludifikasi sebagai titik temu antara
penilaian kualitas pelokalan dan kajian game.
A. Kelemahan dan Kelebihan Model Penilaian Kualitas Pelokalan NonLudifikasi
Bagian ini membahas secara terperinci mengenai kelemahan model penilaian
kualitas pelokalan baik yang dikategorikan model penilaian kualitas pelokalan
yang bersifat interpretatif, eksploratif, konfiguratif, maupun tekstonis. Terdapat
2934 data yang dikumpulkan dari Buff Knight, Jagoan Jones, Criminal Case
(Bahasa Inggris), Criminal Case (Bahasa Indonesia), Explorer: Age of Universe
(Bahasa Inggris), Explorer: Age of Universe (Bahasa Indonesia), Booya Texas
Poker, Poker Texas Booya, Love Spice, Bumbu Cinta, Spider-Man Unlimited
(Bahasa Inggris), Spider-Man Unlimited (Bahasa Indonesia), Gods of Rome
(Bahasa Inggris), dan Gods of Rome (Bahasa Indonesia) dengan rincian sebagai
berikut:
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Tabel 4.1 Sebaran Data Judul Games
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Total

Judul Game (Inggris)
Buff Knight
Criminal Case
Explorer:
Age
of
Universe
Booya Texas Poker
Love Spice
Spider-Man Unlimited
Gods of Rome

Judul Game (Indonesia)
Jagoan Jones
Criminal Case
Explorer: Age of Universe

Jumlah Data
290
140
278

Booya Texas Poker
Bumbu Cinta
Spider-Man Unlimited
Gods of Rome

624
758
594
250
2934

Dari 2934 data tersebut, terdapat 194 data yang dapat digunakan untuk
menunjukkan kelemahan empat tipe tekstonomis penilaian kualitas pelokalan
yang terdiseminasikan ke dalam tiga puluh teori. Kelemahan model-model
tersebut muncul setelah model-model tersebut dihadapkan pada data-data yang
berasal dari game Facebook dan Android yang disebutkan pada Bab III dan
setelah dianalisis dengan menggunakan teori tekstonomi Aarseth yang
sebelumnya sudah dimodifikasi.
Keempat penilaian kualitas pelokalan di atas, dalam konteks data dari empat
belas judul game yang dianalisis, dapat dianalisis melalui sebaran data yang
berporos pada elemen pelokalan yaitu linguistik, kosmetik, operasional seperti
yang disarankan oleh Esselink (2000). Dalam perspektif tekstonomi dan linguistik
ludik, elemen linguistik, kosmetik, dan operasional ini memiliki sebuah hubungan
yang mencirikan, dalam konteks penilaian kualitas pelokalan, setiap penilaian
tersebut. Hubungan ketiga elemen tersebut dalam kaitannya dengan model
penilaian kualitas memunculkan nosi kecenderungan bagi sebuah model untuk
menjelaskan hubungan antara elemen pelokalan. Untuk kemudahan penulisan
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kecenderungan ini dilabeli propensitas yang diklasifikasikan berdasarkan (1)
relasi antar bagian elemen pelokalan, struktur aset game, dan hubungan nondemarkatif ludologi dan naratologi dan (2) kemampuan dan ketidakmampuan
model penilaian kualitas pelokalan dalam menjelaskan relasi seperti yang
disebutkan pada poin (1). Beranjak dari klasifikasi ini, propensitas dibagi menjadi
(a) intra-propensitas positif, (b) intra-propensitas negatif, (c) inter-propensitas
positif, (d) inter-propensitas negatif , (e) ekstra-propensitas positif, dan (f) ekstrapropensitas negatif.
Tabel 4.2 Propensitas Elemen Pelokalan
Propensitas
Intrapropensitas
positif
Intrapropensitas
negatif
Interpropensitas
positif
Interpropensitas
negatif
Ekstrapropensitas
positif
Ekstrapropensitas
negatif

Kemampuan Menjelaskan Relasi
Kecenderungan model penilaian kualitas pelokalan untuk
memiliki kemampuan dalam menjelaskan hubungan antara
elemen linguistik, kosmetik, dan operasional
Kecenderungan model penilaian kualitas pelokalan untuk tidak
memiliki kemampuan dalam menjelaskan hubungan antara
elemen linguistik, kosmetik, dan operasional
Kecenderungan model penilaian kualitas pelokalan untuk
memiliki kemampuan dalam menjelaskan hubungan antara (1)
elemen linguistik, kosmetik, dan operasional, dengan (2)
struktur pembentuk aset
Kecenderungan model penilaian kualitas pelokalan untuk tidak
memiliki kemampuan dalam menjelaskan hubungan antara (1)
elemen linguistik, kosmetik, dan operasional, dengan (2)
struktur pembentuk aset
Kecenderungan model penilaian kualitas pelokalan untuk
memiliki kemampuan dalam menjelaskan hubungan antara (1)
elemen linguistik, kosmetik, dan operasional, (2) struktur
pembentuk aset, dan (3) ludologi dan naratologi
Kecenderungan model penilaian kualitas pelokalan untuk tidak
memiliki kemampuan dalam menjelaskan hubungan antara (1)
elemen linguistik, kosmetik, dan operasional, (2) struktur
pembentuk aset, dan (3) ludologi dan naratologi
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Untuk mengetahui propensitas setiap model, langkah yang dilakukan adalah (1)
mengidentifikasi kecenderungan setiap model dalam merespon setiap data yang
diklasifikasikan

sebagai

intra-propensitas,

inter-propensitas,

dan

ekstra-

propensitas yang jika (2) dapat dilakukan sebuah asesmen terhadap data tersebut
termasuk propensitas positif dan jika (3) tidak dapat dilakukan asesmen terhadap
data tersebut diklasifikasikan sebagai propensitas negatif. Untuk memperjelas
makna dari propensitas, contoh dari Spider-Man Unlimited berikut ini akan
mengilustrasikannya.

Gambar 4.1 Contoh Propensitas

Data di atas jika dilakukan asesmen menggunakan model non ludifikasi akan
berkutat pada (1) keakuratan pengalihan pesan secara linguistik, (2) keakuratan
pengalihan

pesan

dengan

memperhatikan

perubahan

linguistik

dan

operasionalitas, (3) linguistik dan kosmetik, atau (4) linguistik, operasional, dan
kosmetik. Model interpretif, karena sifatnya yang dinamis, akan terbentur pada
inisiasi fokus penilaian kualitas pelokalan. Model eksploratif hanya akan
menyentuh makna permukaan dan konsistensi linguistik. Model konfiguratif akan
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menyentuh hubungan elemen pelokalan dengan budaya sasaran. Model tekstonis
akan secara spesifik membahas salah satu dari tiga elemen pelokalan secara nondemakartif sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan asesor. Namun jika asesmen
dikerjakan dengan model ludifikasi, elemen pelokalan yang terdiri dari linguistik,
operasional, dan kosmetik akan dipahamkan keterkaitannya dengan struktur
pembentuk aset, tekstonomi, ludologi, dan naratologi.
Ludifikasi melihat bahwa sebuah pesan dalam video games memiliki
fungsi mekanis dan naratif karena sebuah video game adalah realisasi dari ludus
(bermain dan derivasi aktifitasnya) dan narasi (cerita dan derivasi penyajiannya).
Oleh karena itu, pesan linguistik seperti contoh di atas, Data Mining yang
diterjemahkan menjadi Penggalian Data, tidak hanya dilihat tingkat keakuratan
transferabilitasnya dari permukaan tetapi dilihat kemungkinan keberadaan fungsi
mekanis dan naratif di dalam pesan linguistik tersebut. Data Mining dalam istilah
komputer merujuk kepada pemerolehan data dalam jumlah besar untuk
mengungkapkan sebuah pola. Versi terjemahannya yaitu Penggalian Data pada
dasarnya secara naratif sudah mampu untuk mengalihkan pesan dari Data Mining
tersebut tetapi belum mampu mengalihkan pesan mekanis yang terkandung di
dalamnya. Misi berjudul Data Mining ini terkait dengan kemunculan lima Goblin
yang pada dasarnya mempunyai pola menyerang yang sama dengan sedikit
perbedaan. Pesan pencarian pola inilah yang menunjukkan sebuah estetika berupa
linearitas antara pesan linguistik dengan fungsi mekanis video game-nya. Selain
itu pesan ini juga linear dengan genre game-nya yaitu Endless Runner yang
mengedepankan observasi terhadap pola lari, rintangan, dan bonus yang tersebar
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di sepanjang perjalanan. Data Mining belum mempunyai padanan yang sesuai
dalam bahasa Indonesia di satu sisi dan di sisi lainnya borrowing terhadap Data
Mining diasumsikan tidak selaras dengan prinsip GILT. Jika sebuah model hanya
menempatkan asesmen pada titik ini, asesmennya dianggap tidak memperhatikan
unsur asesmen lainnya. Oleh karena itu, ludifikasi, selain mempertimbangkan
GILT, juga menempatkan dampak sebuah pelokalan terhadap pergeseran aset.
Ludifikasi, setelah menganalisis fungsi mekanis dan naratif, diterapkan
untuk melakukan asesmen terhadap kemungkinan pergeseran struktur pembentuk
aset (luden) (Purnomo et. al., 2016) sebagai tempat munculnya pesan linguistik di
atas. Dalam kasus Spider-Man Unlimited, jika pelokal mempertahankan Data
Mining pada versi bahasa Indonesia, luden pada aset pre-battle dialogue-nya tidak
bergeser dari status referential yang memberikan penekanan pada pola naratif
metamorfosis dan mekanis anamorfosis, preferensi naratif interpretif dan mekanis
eksploratif, serta simbiosis diegetis mnemonik. Namun jika pelokal memutuskan
mengalihkan Data Mining menjadi Penggalian Data, ludennya merubah aset prebattle dialogue dari referential menjadi situational karena simbiosis diegetisnya
cenderung didominasi oleh visual daripada teksnya yang mengandung makna
mekanis.
Pelokal, sesudah memahami keberadaan fungsi mekanis-naratif dan
pergeseran

luden

yang

berdampak

pada

struktur

aset

game,

dapat

mengartikulasikan asesmen secara kualitatif dan kuantitatif dengan pijakan
asesmen secara multi faset dan non-demarkatif. Asesmen ini mengimplikasikan
bahwa keberadaan data dengan propensitas dapat dieksekusi dengan analitis dan
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komprehensif secara ludifikatif. Keberadaan propensitas ini menjadi kunci bagi
pembuktian kelemahan model non ludifikasi. Langkah-langkah penggalian data
propensitas dan pengaplikasiannya dalam asesmen model non-ludifikasi dan
ludifikasi seperti yang dijabarkan pada Tabel 4.2 tersebar di dalam keempat belas
game sebagai berikut:
Tabel 4.3 Sebaran Data Propensitas

+
264
112
258

x
x
x

Propensitas
InteP
EkstP
+
+
x
12
x
14
x
16
x
12
x
8
x
12

580
744
558

x
x
x

x
x
x

24
4
14

x
x
x

18
12
22

224
2740

x
x

x
x

6
84

x
x

20
110

IntrP
Buff Knight
Criminal Case
Explorer: Age of
Universe
Booya Texas Poker
Love Spice
Spider-Man
Unlimited
Gods of Rome
Jumlah

-

Keempat penilaian kualitas pelokalan tersebut di atas menunjukkan
kelemahannya

pada

dua

penyebab

yaitu

(1)

inter-propensitas

negatif,

ketidakmampuan penilaian kualitas pelokalan yang ada dalam menjelaskan
hubungan antara ketiga elemen pelokalan (linguistik, kosmetik, dan operasional)
dengan

struktur

pembentuk

aset

game,

(2)

ekstra-propensitas

negatif,

ketidakmampuan penilaian kualitas pelokalan yang ada dalam menjelaskan
hubungan non-demakartif antara elemen pelokalan dengan ludologi dan
naratologi. Kedua penyebab ini ditemukan dalam 194 data dari 2934 data yang
ada. Data yang dapat digunakan untuk menunjukkan kelemahan penilaian kualitas
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pelokalan yang ada memiliki pola sebagai berikut (1) data dengan relasi
linguistik-operasional-kosmetik bersimbiosis mnemonik yang muncul pada
mechanics-narrative screen, (2) datanya cenderung muncul pada game yang
berfokus pada game dengan aset dialog yang kompleks, (3) datanya menggunakan
teks meta-diegetis seperti yang ditemukan dalam Criminal Case, Explorer: Age of
Universe, Spider-Man Unlimited, dan Gods of Rome (4) datanya menggunakan
menu antar muka berbasis diegesis, dan (5) saat dianalisis dengan tekstonomi,
jenis tautannya tidak termasuk kondisional maupun eksplisit.
Pembahasan kelemahan model-model tersebut baik yang masih berwujud
sebagai embrio, prototipe, dan model tersaji sebagai berikut:
a. Interpretif
Tabel 4.4 Analisis Tekstonomis terhadap Penilaian Pelokalan Interpretif
Model
Transkreasi

Dinamisi
tas
Dinamis

Orientasi dan
Disorientasi
Budaya
Konvergensi

Dinamis

Kulturalisasi

Dinamis

Avatarisme

Dinamis

Responsible
Localization
Auteurisme

Dinamis

Estetika
Visual
Kompetensi

Dinamis

Dinamis

Dinamis

Dinamis

Determina
bilitas
Indeter
minan
Indeter
minan

Transiensi

Perspektif

Akses

Tautan

Intransien

Personal

Eksplisit

Intransien

Personal

Kendali
Pengguna
Kendali
Pengguna

User
Function
Interpretif

Eksplisit

Interpretif

Indeter
minan
Indeter
minan
Indeter
minan
Indeter
minan
Indeter
minan
Indeter
minan
Indeter
minan

Intransien

Personal

Eksplisit

Interpretif

Intransien

Personal

Eksplisit

Interpretif

Intransien

Personal

Eksplisit

Intransien

Personal

Intransien

Personal

Intransien

Personal

Intransien

Personal

Kendali
Pengguna
Kendali
Pengguna
Kendali
Pengguna
Kendali
Pengguna
Kendali
Pengguna
Kendali
Pengguna
Kendali
Pengguna

Interpretif
Eksploratif
Interpretif
Eksploratif
Interpretif
Eksploratif
Interpretif
Eksploratif
Interpretif
Eksploratif

Eksplisit
Eksplisit
Eksplisit
Eksplisit
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Kedinamisan model penilaian pelokalan interpretif dalam kaitannya
dengan penerjemahan menghasilkan sebuah penilaian kualitas pelokalan yang
variatif secara hasil. Kevariasian hasil tersebut di-indeterminasikan secara bipolar
dengan mengacu pada keberadaan referensi budaya atau referensi legal terhadap
keputusan yang diambil berkenaan dengan sebuah terjemahan. Salah satu
contohnya adalah kasus yang dijumpai dalam kasus Criminal Case:

Gambar 4.2 Scene penyelesaian kasus dalam Criminal Case

Kalimat Scene Cleared! yang pada potongan gambar di atas diterjemahkan TKP
Tuntas! dalam perspektif transkreasi dipandang tepat karena scene yang dimaksud
pada Criminal Case ini adalah lokasi pembunuhan. Oleh karena itu TKP (Tempat
Kejadian Perkara) dinilai sebagai terjemahan yang sepadan. Kesepadanan tersebut
selain terkait dengan makna, secara tekstonomis juga sepadan dengan linearitas
naratif game (naratologi) yang mengetengahkan sebuah kasus untuk dipecahkan
oleh pemain game. Dalam perspektif pelokalan, transkreasi yang menekankan
pada domestikasi menilai bahwa TKP adalah pilihan yang tepat karena secara
referensial istilah untuk tempat terjadinya sebuah kasus atau perkara adalah TKP.
Namun demikian, kata scene selain merujuk kepada tempat kejadian sebuah
perkara juga merujuk kepada sebuah cerita dari keseluruhan cerita yang terdapat
pada misi Criminal Case. Dalam kaitannya dengan game, scene juga merujuk
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terhadap stage, bagian permainan yang harus diselesaikan oleh pemain. Beranjak
dari makna scene dalam konteks cerita dan game ini, TKP dinilai tidak seluruhnya
sepadan karena kesepadanan mekanisnya (ludologi) yang berkaitan dengan
mekanisme prosedur bermain tidak terpenuhi. Oleh karena itu, TKP dinilai hanya
sepadan pada sisi pelokalan/domestikasi dan naratifnya saja. Di situasi inilah
model interpretif menunjukkan kelemahannya yaitu bahwa penilai dapat menilai
dari posisi manapun dan dalam perspektif yang cenderung didominasi secara
personal. Intransiensi mekanisme prosedural, kendali pengguna penuh, fungsi
pengguna interpretif, dan tautannya yang non-kondisional menjadikan model
penilaian interpretif memberikan keleluasaan bagi penilai dalam melakukan
penilaian kualitas pelokalan.
Kelemahan lainnya adalah bahwa model interpretif, disebabkan memiliki
sifat indeterminan untuk aspek determinabilitasnya dan intrasien pada aspek
transiensinya, cenderung merespon sebuah pelokalan secara kualitatif deskriptif
dengan fokus utama cenderung pada transferibilitas elemen budaya. Dua
kecenderungan di atas membuat parameter penilaian terhadap sebuah kasus
pelokalan menjadi kurang fokus dan terarah. Salah satu contohnya jika model ini
dihadapkan pada kasus Buff Knight:
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Gambar 4.3 Tap dan sentuhan langsung dalam Buff Knight

Potongan gambar di atas menunjukkan dua kasus yang menarik untuk
dibahas dalam kaitannya dengan ketidakjelasan parameter yang dimiliki oleh
model interpretif. Kasus pertama adalah transposisi yang muncul pada terjemahan
You can destroy a wooden barrel or a jug with taps yang ditransposisikan menjadi
Barel dan vas dapat dihancurkan dengan sentuhan langsung. Dalam kaitannya
dengan kualitas pelokalan, pertanyaan yang muncul adalah transposisi yag
memberikan fokus berbeda antara subjek (you) dan objek (barel dan vas) termasuk
upaya pelokalan atau tidak. Pertanyaan ini, dalam kaitannya dengan parameter
penilaian kualitas pelokalan, memunculkan pertanyaan yang lain yaitu tingkat
prioritas atau bobot yang dimiliki oleh kasus ini dalam kaitannya dengan
pelokalan terhadap kasus lain yang muncul pada aset yang sama.
Kasus yang dimaksud adalah fokus objek untuk aset tutorial ini. Seperti
yang terlihat pada potongan gambar di atas, pada game sumbernya fokus objeknya
adalah jug yang diterjemahkan menjadi vas sedangkan game sasarannya fokus
objeknya adalah barrel yang diterjemahkan menjadi barel. Dalam kaitannya
dengan penilaian kualitas pelokalan model interpretif pertanyaan yang muncul
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adalah bahwasannya perbedaan visualisasi seperti yang terlihat di atas memiliki
bobot penilaian yang sama dengan transposisi yang terlihat pada versi bahasa
Indonesia atau keduanya memiliki bobot yang sama.
Dua kasus di atas adalah representasi elemen diegetis dan non-diegetis
yang dijumpai dalam video games yang darinya prioritas atau bobot penilaian
kualitas pelokalannya perlu untuk diformulasikan. Formulasi inilah yang tidak
dijumpai dalam penilaian kualitas pelokalan model interpretif sehingga tingkat
respon kualitatifnya tidak memiliki fokus prioritas yang jelas. Contoh kasus lain
dijumpai dari Explorer: Age of Universe.

Gambar 4.4 Mech dan Mecha dalam Explorer: Age of Universe versi asli dan terjemahan

Seperti yang terlihat pada potongan gambar di atas, petunjuk nama skill yang
dimiliki oleh setiap robot dilabeli Mech Skills yang pada versi bahasa Indonesia
diterjemahkan menjadi Skill Mecha. Terjemahan ini menarik karena pelokalnya
mengadopsi istilah anime, film kartun Jepang, untuk robot yang menyebut robot
berskala raksasa sebagai mecha yang diadopsi oleh Jepang dari bahasa Inggris
mechanics. Dalam perspektif bingkai budaya (Katan, 2014), keputusan ini
mengimplikasikan bahwa pelokal melihat budaya sebagai sebuah sistem
rasionalisasi pengalaman karena pelokal mengasumsikan bahwa mecha adalah
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realisasi rasional dari pengalaman visual perseptif terhadap produk budaya yang
disebut dengan mecha. Selain itu asumsi terdapatnya keterkaitan jejaring
konsumen atau pengguna mecha antara mecha yang disajikan melalui game dan
anime juga mempengaruhi keputusan tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami
bahwa keputusan untuk menggunakan kata mecha ini, baik dari sudut pandang
bingkai budaya maupun keterkaitan jejaring konsumen, disinambungkan oleh
faktor kelaziman kata mecha baik oleh pelokal maupun target pengguna.
Keputusan untuk menerjemahkan Mech menjadi Mecha ini dalam konteks
pelokalan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas terjemahan tersebut.
Pelokalan pada dasarnya adalah proses domestikasi dengan budaya sasaran
sebagai referensinya namun kasus mecha ini menunjukkan bahwa domestikasi
tersebut diasumsikan tidak hanya berkaitan dengan budaya sasaran asli namun
juga produk serapan yang sudah membudaya di kalangan penggemar anime.
Dalam perspektif model interpretif, fenomena ini hanya dapat dijelaskan secara
kultural dengan jalan deskripsi kualitatif tanpa panduan yang terperinci mengenai
tingkat akurasi terjemahan tersebut.
Skill yang diletakan di bawah Mech Skills berbunyi Thunderbolt: front row
single attack yang diterjemahkan menjadi Thunderbolt: serangan tunggal baris
depan. Terjemahan ini akurat karena mekanisme bertarungnya memang merujuk
pada satu serangan untuk musuh yang berada pada baris depan namun
permasalahan yang muncul dalam konteks pelokalan yang juga menyentuh
permasalahan grafis adalah kotak dialog seperti yang terlihat pada potongan
gambar di atas menunjukkan bahwa sisa karakter yang dapat digunakan untuk
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mengisi kotak dialognya masih banyak. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul
adalah alasan penerjemah tidak memanfaatkan spasi sisa kotak dialog untuk lebih
menjelaskan mekanisme skill yang digunakan oleh mecha yang dipilih tersebut.
Contoh lainnya berkenaan dengan pemerhatian antara mekanisme dan naratif
dalam konteks pelokalan adalah kasus yang ditemukan pada Gods of Rome.

Gambar 4.5 Konsep realisasi diegetis dan non-diegetis dalam Gods of Rome

Potongan gambar menunjukkan tiga perubahan yang terjadi pada versi
bahasa Indonesia yaitu nama item, deskripsinya, dan menu antarmukanya. Nama
item pada versi bahasa inggris adalah Small Panacea yang merujuk kepada
minuman dewa pada mitos Yunani-Romawi yang mampu menyembuhkan segala
penyakit dan kesulitan. Kata small menunjukkan bahwa (1) terdapat klasifikasi
ukuran untuk minuman ini dan (2) ukurannya yang small menujukkan bahwa daya
sembuhnya paling rendah. Terjemahannya yang mempertahankan kata panacea
bertujuan untuk menghindarkan distorsi linearitas antara aset paraphernalia yang
berupa item dengan naratif game yang berporos pada mitologi Yunani-Romawi.
Karena keharusan untuk menjaga linearitas naratif game-nya dan ketiadaan
padanan yang selaras dengan panacea pada budaya lokal di Indonesia yang
meskipun ada akan menimbulkan distorsi makna pada sinkronisitas diegetis dan
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non-diegetis, pelokal mempertahankan panacea. Sementara itu kata small
diterjemahkan kecil sehingga dengan tepat memiliki jumlah karakter yang sesuai
dengan jumlah aslinya. Situasi ini berbeda dengan pelokalan menu antarmuka
GET MORE yang diterjemahkan menjadi DAPATKAN LAGI. Dampak secara
grafis yang ditimbulkan oleh pelokalan ini adalah (1) reduksi ukuran font dan, (2)
perubahan bentuk kotak dialog untuk menyesuaikan sinkronisitas spasial versi
bahasa inggris. Kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara akurat
membuat pelokal harus mengaplikasikan strategi berupa perubahan ukuran font
dan bentuk kotak dialog yang mengorbankan ukuran font dan bentuk grafis visual
kotak dialog untuk mentransferkan informasi secara akurat. Kasus ini tidak
dijumpai pada HEALTH yang diterjemahkan menjadi NYAWA dengan
pertimbangan konvensi kultur istilah game di Indonesia dan pada single fighter
yang menjadi petarung tunggal karena spasialisasi kotak dialognya bersifat nir.
Pertimbangan grafis semacam ini jarang ditemukan pada model intepretif
kecuali pada model interpretif yang memiliki fungsi pengguna interpretifeksploratif seperti pada avatarisme, auteurisme, responsible localization, dan
reframing. Fungsi pengguna interpretif-eksploratif ini cenderung memiliki
spesifikasi khusus pada faktor budaya yang ingin dinilai dan didiskusikan.
Keberadaan fungsi eksploratif menandakan bahwa model ini pada dasarnya juga
memperlakukan video games sejajar dengan produk audiovisual yang lain namun
dengan dominasi interpretif untuk model penilaiannya. Contoh kasusnya terdapat
pada Booya Texas Poker.
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Gambar 4.6 Subtitle dalam konteks auteurisme pelokalan video games

Booya Texas Poker memiliki cutscene, unsur sinematografis dalam video
games, yang dilengkapi dengan subtitle. Implikasi keberadaan cutscene ini, dalam
perspektif auteurisme, misalnya, menandakan sebuah perlakuan yang setara antara
video games dan film dan oleh karena itu, dalam kaitannya dengan subtitle,
implikasi yang dapat diperoleh adalah bahwa penilaian terhadap kualitas subtitlenya diperlakukan setara dengan film. Namun demikian implikasi auteurisme
dalam konteks subtitle ini kurang tepat karena subtitle dalam video games
memiliki ciri khas tersendiri (Mangiron, 2013) yang membutuhkan sebuah
perangkat tersendiri dalam menilainya. Pada contoh kasus di atas, penerjemah
menerjemahkan intelligence and wealth menjadi KEPINTARAN dan UANG.
Kapitalisasi abjad pada versi bahasa Indonesia adalah salah satu ciri dari subtitle
untuk video games yaitu penekanan pesan penting atau petunjuk (hint) dalam
memainkan sebuah judul game. Pada fenomena semacam ini model interpretif
juga terbukti tidak mampu menjelaskannya dengan detil walaupun fungsi
penggunanya bersifat interpretif-eksploratif.
Hubungan antara diegetis dan non-diegetis juga memunculkan sebuah
kompromi

budaya

dalam

proses

pelokalannya.

Kompromi

budaya

ini
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mengimplikasikan sebuah kelemahan model interpretif yang muncul disebabkan
salah satunya oleh pertimbangan budaya dan efisiensi biaya produksi. Kasus ini
dijumpai dalam visual novel berjudul Bumbu Cinta pada versi bahasa Indonesia
dan Love Spice pada versi bahasa inggris.

Gambar 4.7 Bumbu Cinta - Love Spice

Bumbu Cinta/Love Spice menunjukkan sebuah fenomena yang dapat
digunakan untuk mengungkapkan kelemahan yang dimiliki model interpretif yaitu
kompromi budaya. Kompromi ini terlihat dari (a) judul bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris yang disatukan pada halaman judul yang sama, (b) visualisasi
pisau yang menggantikan sendok, (c) pemertahanan kata chapter, play, dan cg
(computer graphics). Ketiga elemen yang ditemukan pada aset judul visual novel
ini menunjukkan terjadinya kompromi budaya dalam proses pelokalannya. Jika
asesor melakukan sebuah asesmen pada aset judul dengan fokus analisis pada
kompromi budaya saja, asesor harus membahas penyebab dan akibat keberadaan
kompromi budaya. Jika penyebab dan akibat tersebut dianalisis hanya dengan
melalui objek game-nya saja, tingkat interpretasinya diasumsikan cenderung lebih
subjektif walaupun menggunakan teori kompromi budaya tertentu. Namun, jika
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asesor melakukan wawancara kepada desainer game dan tim pelokalnya untuk
mengungkapkan penyebab dan akibat dari kompromi budaya yang muncul pada
game-nya,

interpretasinya

diasumsikan

cenderung

akan

leboh

objektif.

Permasalahan seputar tingkatan subjektifitas dan objektifitas inilah juga menjadi
fokus kelemahan dari model interpretif.
Dalam kaitannya dengan linguistik ludik, studi game, ludologi, dan
naratologi sebagai ekstra propensitas, linearitas mekanis dan naratif seperti yang
dijabarkan di atas menjadi fokus yang tidak terpisahkan saat asesmen dilakukan
terhadap sebuah aset. Keharusan untuk menunjukkan bergeser tidaknya linearitas
seperti yang dimaksud di atas belum tersentuh oleh model interpretif apapun
karena kecenderungannya yang berfokus pada demarkasi antara elemen pelokalan
(linguistik, operasional, dan kosmetik) sebagai aspek internal asesmen dengan
aspek eksternal seperti yang disebutkan di atas. Permasalahan yang muncul dalam
propensitas adalah bahwa terkadang pesan linguistiknya tersaji secara implisit
berupa hint, yang karena kekurangpahaman pelokal terhadap game yang sedang
dilokalkan, informasi berupa hint tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Salah
satu contohnya adalah aset pre-battle dan post-battle pada Spider-Man Unlimited.
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Gambar 4.8 Hint sebagai realisasi sebuah propensitas

Getting too close to someone for comfort adalah sebuah ungkapan yang bermakna
bahwa seseorang menjadi sangat familiar dengan seseorang karena sering bertemu
namun pada akhirnya keadaan yang terlalu familiar tersebut dapat membuatnya
terlena yang pada akhirnya membawa ketidakberuntungan bagi orang tersebut.
Dalam kaitannya dengan Spider-Man Unlimited, ungkapan ini merujuk kepada
musuh

Spider-Man

yaitu

Goblin

yang terus

menerus

muncul

secara

transdimensional dengan variasi namanya antara lain Green Goblin, House of M
Goblin, Menace, Grey Goblin, dan Gold Goblin. Pemain harus mengalahkan
semua Goblin tersebut supaya pemain dapat melanjutkan ke stage berikutnya.
Gaya bertarung keempat Goblin tersebut hampir sama sehingga mekanisme
bertarungnya secara perseptual membuat pemain menjadi familiar. Namun
demikian setiap Goblin memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan
yang lain. Ciri inilah yang ditekankan dalam pesan Looks like I’m getting too
close to Goblin for comfort yang menjadi hint bagi pemain untuk bervariasi dalam
pertarungan dengan para Goblin tersebut. Hint ini tidak tersampaikan pada versi
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bahasa Indonesia ketiadaan padanan ungkapan yang mengandung makna naratif
dan mekanis seperti pada versi bahasa inggris. Contoh dari Spider-Man Unlimited
di atas adalah contoh kasus yang, seperti sudah dibahas pada contoh Gods of
Rome, menunjukkan kelemahan model interpretif yang tidak satu pun secara jelas
dan eksplisit memandu asesmen yang mampu mengkaitkan antara elemen
pelokalan, struktur pembentuk aset, dan studi game.
Terlepas dari kelemahan model interpretif seperti yang disebutkan di atas,
model ini juga memiliki kelebihan dalam kebebasan yang diberikan kepada
pengguna dalam menilai kualitas sebuah pelokalan video games. Kebebasan ini,
dalam konteks studi penerjemahan, selaras dengan pendekatan Skopos, yang
memberi penekanan pada pentingnya melihat hak prerogatif penerjemah dalam
menerjemahkan sebuah teks (Reiss & Vermeer, 2014) yang darinya penilaian
terhadap sebuah teks diimplikasikan sebagai sebuah proses prerogatif asesor.
Selain Skopos, kendali pengguna yang dimiliki model interpretif ini juga memiliki
keselarasan dengan pendekatan hermeneutik dalam studi penerjemahan, yang
menekankan pada interpretasi penerjemah dalam menerjemahkan sebuah teks
(Steiner, 1975; Stolze, 1997, 2009). Implikasi aplikasi hermenutik pada studi
penerjemahan, dalam konteks asesmen terjemahan, adalah bahwa penilai juga
diasumsikan untuk mendekati penilainnya secara hermeneutik sehingga
interpretasi menjadi tindakan asesmen yang dominan.
Kebebasan dalam model interpretif mencakup empat kebebasan, yang jika
diartikulasikan dengan proporsional, akan menjadi sebuah kelebihan. Keempat
kebebasan tersebut, seperti yang telah ditunjukkan pada tabel analisis kelemahan
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dan kelebihan model interpretif di atas, adalah (1) kebebasan prosedural, (2)
kebebasan mekanis, (3) kebebasan fokus, dan (4) kebebasan pelibatan. Kebebasan
prosedural merujuk pada kebebasan penilai untuk tidak mengikuti prosedur
tertentu dalam menilai sebuah produk pelokalan sehingga memunculkan variasi
prosedur dalam menilai produk pelokalan tersebut. Kebebasan mekanis adalah
kebebasan dalam memformat mekanisme penilaian terhadap produk pelokalan.
Dengan kebebasan ini, penilai dapat menyajikan penilaiannya dalam format
ulasan (review), artikel berita, thread atau kompilasi yang kesemuanya secara
tekstonomis dapat disajikan dalam format teks, hypertext, maupun cybertext.

Gambar 4.9 Pengaplikasian model interpretif dalam bentuk artikel berita, ulasan dan
thread oleh Siliconera, Legends of Localization dan Stoic

Kebebasan ketiga adalah kebebasan fokus yang merujuk kepada fokus
penilaian dan titik keberangkatan penilaian kualitas yang pada dasarnya
diklasifikasikan menjadi (1) parsial-general dan (2) parsial-spesifik. Parsialgeneral merujuk kepada fokus penilaian pada bagian tertentu dari produk
pelokalan seperti pada bagian produk budaya, istilah budaya, penamaan artefak
budaya, dan bagian spektrum budaya lainnya yang dibahas secara umum tanpa
menggunakan pendekatan tertentu. Salah satu contohnya seperti yang tersaji pada
potongan gambar di atas pada ulasan mengenai kualitas pelokalan Suikoden oleh
Legends of Localization yang hanya berfokus pada aspek limitasi karakter dalam
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kerangka spasial yang berpengaruh terhadap transferabilitas istilah budaya.
Penilaian yang dilakukan oleh Legends of Localization ini tidak dengan jelas
menggunakan pendekatan tertentu dalam melakukan penilaian terhadap kualitas
pelokalannya. Parsial-spesifik berkenaan dengan fokus penilaian pada bagian
tertentu dengan mengaplikasikan pendekatan tertentu. Contohnya terdapat thread
oleh Stoic terhadap game-nya yang berjudul The Banner Saga. Stoic
menggunakan pendekatan readers response. Penggunaan pendekatan ini
direalisasikan dengan menggunakan thread pada blog Stoic dalam menilai
kualitas pelokalan The Banner Saga.
Kebebasan keempat adalah kebebasan pelibatan yang merujuk kepada
kebebasan penilai dalam melibatkan studi di luar pelokalan maupun penerjemahan
dalam melakukan penilaiannya sebagaimana dicontohkan Stoic dalam menilai
kualitas pelokalan The Banner Saga di atas. Contoh lainnya adalah penilaian
kualitas pelokalan Metal Gear Solid 2 seperti yang dibahas oleh Siliconera dengan
merujuk pada wawancara antara Agnes Kaku, pelokal Metal Gear Solid 2, dan
Hardcore Gaming 101. Fokus penilaiannya melibatkan sejumlah pendekatan di
luar pendekatan studi penerjemahan antara lain sosial, etika, psikologi, dan
eksperensial. Pluralitas pendekatan yang dilakukan dalam menilai kualitas
pelokalan Metal Gear Solid 2 ini memberikan dampak negatif berupa bias fokus
penilaian kualitasnya.
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b. Eksploratif
Tabel 4.5 Analisis Tekstonomis terhadap Penilaian Kualitas Pelokalan
Eksploratif
Model
Tripartit
Tripartit
Metric

Dinami
sitas
Statis
Statis

Determina
bilitas
Deter
minan
Deter
minan

Transien
si
Transien
Transien

Perspektif

Akses

Tautan

NonPersonal
NonPersonal

Kendali
Pengguna
Kendali
Sistem

Kondisional
Kondisional

Tripartit dan Tripartit Metric dibedakan melalui akses dan tautan yang
pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis sajian penilaian kualitas pelokalan
dengan numeralisasi sebagai pembeda antara tripartit dan tripartit metric. Fungsi
pengguna interpretif pada tripartit direalisasikan secara kualitatif non-numerik
sedangkan tripartit metric menggunakan numeralisasi dalam memberikan
penilaiannya. Kelemahan yang dijumpai pada model eksploratif ini adalah
kestatisan dinamisitas model yang membuat respon penilaian kualitasnya,
memunculkan yang disebut dengan singularisme atau monisme (Vandevelde,
2005), yang mengimplikasikan keberadaan sebuah respon tunggal dalam konteks
penilaian kualitas pelokalan. Respon tunggal tersebut muncul karena penilaian
diatur dengan menyajikan elemen-elemen penilaian yang dapat diakses oleh
penilai sehingga penilai terperangkap secara numerik maupun kualitatif terhadap
parameter yang sudah ditentukan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah model
LISA.
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Gambar 4.10 Model LISA QA

LISA pada dasarnya membagi penilaian kualitas pelokalan menjadi lima
aspek yaitu Language, Formatting, Help Formatting, Software Formatting, dan
Software Functionality Testing. Setiap aspek memiliki sub aspek penilaian
sebagai contoh Language memiliki sub aspek Mistranslation, Accuracy,
Terminology, Language, Style, Country, dan Consistency yang kepadanya skor 110 untuk kesalahan minor, major, dan critical dinisbatkan. Kendali sistem yang
rigid

menyebabkan

penilai

terperangkap

pada

parameter

yang

sudah

diformulasikan sebelumnya dalam tataran meta. Sisi kualitatif penilaian pada
model ini tereduksi oleh keberadaan aspek, sub aspek, pembobotan tingkat
kesalahan, dan numeralisasi. Salah satu contoh kasus perangkap parameter yang
menunjukkan pentingnya kendali pengguna berasal dari game Jagoan Jones.
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Gambar 4.11 Kasus parameter eksploratif

Terdapat tiga kasus menarik pada potongan gambar di atas yaitu kasus
yang berkenaan dengan istilah game, implikasi mekanis, dan visualisasi. Istilah
game yang dimaksud adalah potion yang merujuk kepada sirup medis untuk
menyembuhkan luka. Kata potion, dalam konteks karya sastra, sering diidentikan
dengan alkemi dan sihir seperti pada karya Shakespeare Macbeth, A Mid Summer
Night’s Dream, dan Romeo and Juliet dan identifikasi yang sama juga secara
sinonimis ditemukan pada game dengan unsur RPG di dalamnya. Dalam konteks
game, potion dipopulerkan oleh serial Final Fantasy dengan beragam fungsi
untuk menyembuhkan luka baik luka fisik maupun sihir dan memberikan atribut
positif bagi avatar yang sedang dimainkan.

Gambar 4.12 Ragam Potion di Final Fantasy VII
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Berkenaan dengan Jagoan Jones, pelokal mempertahankan potion pada
versi bahasa Indonesia dengan kemungkinan asumsi bahwa istilah ini sudah
familiar di antara pemain game sehingga dengan tidak melakukan pelokalan
tingkat akurasinya diasumsikan tinggi. Namun keputusan ini jika dipandang dari
perspektif GILT yang menekankan pada pelokalan, pemertahanan potion
dianggap tidak akurat karena istilahnya yang tidak memiliki unsur lokal di
dalamnya. Kasus potion ini dalam kaitannya dengan model eksploratif seperti
yang ditunjukkan LISA menunjukkan kelemahan dalam menyusun parameter
yang digunakan untuk menilai kategori mistranslation dan accuracy karena
numeralisasi yang diberikan oleh penilai, dalam kasus potion, cenderung akan
terperangkap kepada kelaziman penggunaan kata potion di dunia game.
Kasus kedua adalah implikasi mekanis yang ditimbulkan oleh Use a
healing potion if there is little HP left. Use now? Cancel Accept yang
diterjemahkan menjadi Jika HP tinggal sedikit, kamu dapat menggunakan potion.
Ingin menggunakan potion? Cancel Ok. Dalam versi bahasa inggris, implikasi
mekanis yang ditangkap pemain adalah (1) bahwa fungsi dari potion tersebut
adalah untuk menyembuhkan, (2) bahwa menggunakan healing potion adalah
satu-satunya cara untuk mengembalikan Hit Point (HP) yang hampir habis
digunakan, implikasi yang diperoleh dari imperatifitas kalimatnya. Dampak yang
muncul dalam konteks ludologi adalah bahwa jika avatar yang dimainkan oleh
pemain terluka, pemain tidak memiliki pilihan lain selain menyembuhkannya
dengan healing potion. Dalam versi bahasa Indonesia, implikasi mekanis ini
berubah karena transposisi yang dilakukan dari imperatif beralih menjadi
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kondisional. Keberadaan kondisionalitas dalam kalimat bahasa Indonesia ini
mengimplikasikan bahwa (1) potion diasumsikan berkaitan dengan penyembuhan
saja dengan mengabaikan ragam variasi potion dalam istilah video game dan (2)
terdapat cara lain yang dapat digunakan pemain untuk menyembuhkan luka yang
diperoleh dari pertarungannya dengan monster. Pergeseran implikasi mekanis ini,
dalam perspektif ludifikasi, menggeser struktur pembentuk aset, ludens, yang
berpotensi menggeser ludifikasi yang dimiliki oleh aset tutorial, bagian yang
memberikan

penjelasan

mengenai

penggunaan

potion

di

atas.

Dalam

keterkaitannya dengan model eksploratif seperti yang dicontohkan dari LISA di
atas, implikasi mekanis tidak dijadikan referensi dalam mengklasifikasikan
sebuah kesalahan menjadi minor, major, atau critical sehingga asesor akan
mengalami

kebimbangan

dalam

meletakkan

kasus

ini

dalam

kategori

mistranslation, accuracy, atau style. Inilah kelemahan yang dijumpai dari LISA
yang menjadi pengejawantahan model eksploratif.
Kasus ketiga adalah visualisasi. Seperti yang terlihat dari potongan gambar
di atas visualisasi lokasi dan item yang berfungsi sebagai ornamen tempat
munculnya tutorial penggunaan potion berbeda antara versi bahasa Inggris dan
Indonesianya. Perbedaan ini tidak mampu dijawab oleh LISA melalui asesor
karena LISA tidak memiliki elemen penilaian dalam kategori visualisasi padahal
dalam pelokalan, visualisasi adalah elemen non-diegetik yang bersimbiosis
dengan elemen diegetik atau non-diegetik lainnya. Dalam perspektif ludifikasi,
pembahasan visualisasi ini dapat dilakukan karena ludifikasi memberikan
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perhatian terhadap elemen diegetik, non-diegetik, dan simbiosis yang muncul di
antara keduanya.
Di luar kelemahan proseduralis dan strukturalis di atas, model eksploratif
memiliki kelebihan yaitu bahwa model ini memiliki kompatibilitas yang tinggi
untuk didesain dalam format program atau aplikasi yang memudahkan asesor
dalam melakukan penilaiannya. Karena kemampuan kompatibilitasnya ini, model
eksploratif berbasis metrik sering digunakan oleh perusahaan game dalam
melakukan penilaian kualitas pelokalan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh model
interpretif yang tidak memiliki kejelasan dalam parameter penilaiannya yang
darinya sebuah sistem beformat program ataupun aplikasi tidak dapat didesain.
Kompatibilitas ini, terutama untuk model triparti metric, muncul salah satunya
disebabkan oleh tautannya yang bersifat kondisional yang memberikan tahapan
yang jelas untuk dieksplorasi oleh pengguna sehingga pengguna dapat mengetahui
setiap bagian yang belum dinilai. Karena kompatibilitas ini juga model eksploratif
dapat digunakan untuk asesmen terhadap produk pelokalan baik yang bersifat
audiovisual maupun non-audiovisual dan bahkan seperti SAE (Society of
Automotive Engineers) J2450 yang pada awalnya digunakan untuk menilai
kualitas pelokalan produk otomotif namun kompatibilitasnya memungkinkannya
untuk digunakan terhadap produk lainnya.
Ketiadaan parameter yang detil namun terpandu dalam model eksploratif
sebenarnya juga mendukung kompatibilitas yang dimiliki oleh model ini terutama
pada model tripartit non-metric yang selain memiliki fungsi pengguna eksploratif
juga memiliki fungsi pengguna interpretif. Salah satunya adalah tripartit yang
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diusung oleh Dietz (2006) yang menekankan pada hubungan genre, menu
antarmuka, dan isu budaya. Fungsi interpretifnya terbuka lebar dalam koridor
ketiganya karena Dietz tidak dengan spesifik mengajukan parameter dalam
melakukan asesmen terhadap kualitasnya. Dietz hanya menekankan pentingnya
bagi pelokal untuk memahami konvensi genre dari game yang sedang dalam
proses pelokalan untuk elemen genre, simbol yang digunakan dalam menu
antarmuka, dan dan permasalahan yang mungkin timbul dari proses pelokalan
yang dilakukan. Dengan mendasarkan asesmen pada tiga aspek utama ini, penilai
dapat mengkonstruksikan parameter yang lebih detil dengan tidak keluar dari
rambu ketiga aspek tersebut. Kompatibilitas ini memungkinkan setiap penilai
memiliki parameter yang berbeda yang darinya parameter-parameter tersebut
dapat diintegrasikan untuk memperoleh parameter yang lebih integratif dan
komprehensif. Terlebih lagi mengingat bahwa penilai kualitas, yang biasanya
dikotomikan menjadi kualitas dalam perspektif praktisi (vendor) dan klien
(Dunne, 2009), menyebabkan perspektif penilaian menjadi beragam yang pada
akhirnya menunjukkan bahwa tidak ada standar penilaian kualitas pelokalan yang
dapat diterima secara umum (DePalma dan Beninnato dalam Dunne, 2009).
Ketiadaaan standar penilaian kualitas pelokalan yang dapat diterima secara umum
inilah yang membuka kesempatan bagi model eksploratif untuk dikembangkan
lebih jauh mengingat dasar model ini yaitu tripartit unit linguistik, kosmetik, dan
fungsionalitas pada dasarnya diterima secara umum untuk beragam pelokalan
berbasis software.
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Dalam konteks propensitas, model eksploratif seperti yang diejawantahkan
oleh LISA tidak memperhatikan keterkaitan antara elemen pelokalan, struktur
pembentuk aset, studi game yang melibatkan ludologi dan naratologi. Karakter
prosedural yang cenderung sesuai hanya untuk asesmen struktural menyebabkan
keterkaitan itu berada pada sebatas konsistensi, poin terakhir yang menjadi fokus
pada model eksploratif.

Gambar 4.13 Meta Diegetis dalam Spider-Man Unlimited

Jika dialog pada aset post-battle scene diases melalui perspektif model eksploratif,
elemen meta-diegetis seperti yang dilingkari pada gambar di atas tidak akan
tersentuh dalam konteks keterkaitannya dengan elemen mekanis dan naratif gamenya. Tidak tersentuhnya elemen meta-diegetis di atas disebabkan oleh fungsinya
sebagai grafis untuk latar belakang yang perubahan terhadapnya memberikan
beban produksi dan kapasitas data. Dalam perspektif estetika game, keberadaan
meta-diegetis merupakan sebuah pengejawantahan perpaduan antara elemen
mekanis dan naratif. Dalam contoh di atas, tiga iklan yang dikesankan sebagai
sebuah billboard yang menjadi latar belakang percakapan Nick Fury dan Spider-
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Man menunjukkan sebuah estetika naratif dalam kaitannya dengan tema
‘Unlimited’ yang merujuk kepada keberadaan multiverse yang memungkinkan
pemain mengendalikan Spider-Man dari berbagai macam dimensi dan
menghadapi musuh yang sama dengan tampilan berbeda dari berbagi macam
dimensi tersebut. Linearitas secara naratif terlihat dari Lobster Man yang
merupakan film dengan pemeran utama istrinya Spider-Man, Mary Jane Watson
Parker, yang dari Earth 616, kata pickle yang berarti ‘tiruan’ yang merujuk kepada
banyaknya jumlah Spider-Man dari Earth yang lain, dan Oscorp yang menjadi
biang dari terbukanya Earth-Earth yang lain. Sementara itu linearitas secara
mekanis terlihat dari hint yang terimplikasikan dari kata pickle dalam kalimat Eat
All Pickles yang memerintahkan secara implisit kepada pemain untuk mengambil
semua benda yang ditemukan oleh pemain sepanjang petualangan Spider-Man
dalam endless runner-nya agar kemampuannya dapat ditingkatkan. Estetika
naratif-mekanis inilah yang termaktub dalam meta diegetis yang seharusnya juga
menjadi perhatian utama pelokal saat konsep GILT diaplikasikan dalam sebuah
proses pelokalan.
Meta-diegetis terkadang mengandung sajian yang harus disensor karena
dianggap tidak sesuai dengan budaya sasaran. Namun karena terdapat sebuah
estetika yang harus dipertahankan, proses sensor yang seharusnya dieksekusi
urung untuk dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah meta-diegetis dari SpiderMan Unlimited berikut ini:
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Gambar 4.14 Meta-Diegetis yang dianggap tidak sesuai dengan budaya sasaran

Gambar botol minuman beralkohol dan tulisan liquors adalah salah satu contoh
pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pelokal saat proses pelokalan sedang
dijalankan. Spider-Man Unlimited yang mempunyai rating usia pengguan 9+
menandakan bahwa game ini ditargetkan untuk anak-anak yang secara khusus
tidak boleh dimainkan oleh anak di bawah 9 tahun. Sistem peratingan di android
yang didasarkan pada IARC (International Age Rating Coalition) menilai sebuah
peratingan usia secara global sehingga budaya sasaran sebuah game tidak
dipertimbangkan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa faktor utama sebuah game
yaitu konten, yang termaktub pada dialog, dan gameplay, yang termaktub pada
cara bermainnya, sudah mewakili sebuah rating usia. Bahwa elemen meta-diegetis
seperti contoh di atas tidak dipertimbangkan sebagai sebuah pertimbangan
menjadi sebuah permasalahan dalam pelokalan karena elemen meta-diegetis,
sesuai namanya, berada pada tingkat tekstual, yang merupakan realisasi elemen
diegetis, dan visual, yang merupakan realisasi elemen non-diegetis.
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Permasalahan lain dalam konteks ‘antara’ atau ‘batasan’ seperti dalam
meta-diegetis yang berada di antara teks dan visual dan batas fungsi presentasi
dan interpretasi adalah keberadaan elemen diegetis, non-diegetis, dan metadiegetis yang menjadi struktur sebuah elemen yang tidak dapat diklasifikasikan
menjadi salah satu elemen diegetis di atas. Beranjak dari pendapat Genette (1997)
mengenai paratext, elemen yang muncul dari perpaduan ketiga elemen diegetis
tersebut dapat disebut dengan para-diegetis. Salah satu contohnya berasal dari
Gods of Rome.

Gambar 4.15 Combo sebagai realisasi elemen para-diegetis

5 PUKULAN HEBAT! seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas tidak
termasuk pada elemen diegetis karena (1) realisasi kemunculannya bersifat
dinamis dan variatif dengan prosedu yang linear, (2) transiensinya tidak
permanen, (3) relasi visual dan tekstualnya bersifat umum dan (4) divergen.
Dalam game pertarungan seperti pada Gods of Rome, para-diegetis terlihat pada
combo, serangan beruntun yang dilancarkan seorang karakter kepada lawannya.
Visualisasi combo bersifat dinamis karena realisasi visualnya dapat dieksekusi
melalui input tombol yang beragam yang tidak harus sesuai dengan aturan
mekanis combo pada game-nya. Pertanyaan yang muncul dalam kaitannya dengan
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elemen para-diegetis, dengan combo sebagai contohnya, adalah pelokalan ukuran
klasifikasi atribut jumlah serangan dan nama

serangan. Dalam versi bahasa

inggris, klasifikasi atributif hebat adalah terjemahan dari great dan atribut tersebut
muncul pada serangan kelima seperti pada versi bahasa Indonesia. Selain itu, kata
pukulan dalam versi bahasa Indonesia adalah Translasi/Penerjemahan dari kata hit
dalam versi bahasa inggris. Konsepsi great dan hebat dalam kaitannya dengan
visualisasi gerakan berada pada tataran para-diegetis karena keduanya mempunyai
tingkat ukur yang susah untuk diartikulasikan secara empiris selain dengan
mengukurnya dalam lingkup internal game itu sendiri. Demikian halnya dengan
kata hit yang diterjemahkan dengan pukulan yang bergeser dari fokus terkenanya
lawan (hit) ke diarahkannya sebuah serangan fisik ke lawan (pukulan). Dalam
kaitannya dengan pelokalan, elemen para-diegetis, karena transiensinya yang
tidak permanen, seringkali tidak mendapatkan pertimbangan yang lengkap dan
ketiadaan pertimbangan terhadap elemen ini terlihat dari model eksploratif yang
menempatkan semua produk sama di mata pelokalan.
c.

Konfiguratif

Model konfiguratif menekankan pada konektivitas dan integrasi antara
penerjemahan, pelokalan, internasionalisasi, dan globalisasi yang darinya sebuah
penilaian pelokalan dapat dikonfigurasikan. Dalam model ini, penilaian kualitas
pelokalan

tidak

dapat

dipisahkan

dari

kualitas

translasi/penerjemahan,

internasionalisasi, dan globalisasi sehingga pertimbangan paramteris terhadap
kuailitas translasi/penerjemahan, internasionalisasi, dan globalisasi harus menjadi
pertimbangan utama dalam melakukan penilaian kualitas pelolakan. Sebagai
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contoh model proseduralis berbasis internasionalisasi oleh Chandler dan Derning
(2011). Keduanya menekannya pada pentingnya mempertahankan relasi
koneksionis antara internasionalisasi dan pelokalan dengan internasionalisasi
sebagai acuan konseptual dan pelokalan sebagai acuan aktualnya. Dalam
perspektif ini, GILT direalisasikan secara prosedural dengan bagian terkecil
mengikuti secara hierarkis bagian yang lebih besar.
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POLA KONSEP

GLOBALISASI

INTERNASIONA
LISASI

LOKALISASI

TRANSLASI

POLA KERJA
Pola konsep adalah pola yang mendasari eksekusi tahapan kerja dari seorang
pelokal maupun penilai kualitas pelokalan sedangkan pola kerja adalah eksekusi
tahapan kerja yang disandarkan pada pola konsep. Jika pola konsep dan pola kerja
di atas dipandang dari perspektif penilaian kualitas pelokalan, struktur penyusun
GILT berporos pada embrio, prototipe, dan model penilaian kualitas untuk setiap
strukturnya. Dalam konteks penilaian kualitas konfiguratif, GILT ini termaktub ke
dalam tujuh teori sebagai berikut:
Tabel 4.6 Analisis Tekstonomis terhadap Penilaian Kualitas Pelokalan
Konfiguratif
Model

Dinami
sitas
Statis

Determina
bilitas
Determinan

Transien
si
Transien

Klasifikasi
Diegetis-Non
Diegetis
Layers of
Localization
Polisistem

Statis

Determinan

Transien

Statis

Determinan

Transien

Statis

Determinan

Konsiderasi

Dinamis

Keseimbangan
Finansial
Sensorial

Stratum

Perspektif

Akses

Tautan

NonPersonal
NonPersonal

Kendali
Sistem
Kendali
Sistem

Kondisional

User
Function
Konfiguratif

Kondisional

Konfiguratif

Konfiguratif
Interpretif
Konfiguratif

Indeter
minan

Intransien

Personal

Kendali
Sistem
Kendali
Sistem
Kendali
Pengguna

Kondisional

Transien

NonPersonal
Personal

Eksplisit

Konfiguratif
Interpretif

Dinamis

Indeter
minan

Intransien

Personal

Kendali
Pengguna

Eksplisit

Konfiguratif
Interpretif

Dinamis

Indeter
minan

Intransien

Personal

Kendali
Pengguna

Eksplisit

Konfiguratif
Interpretif

Kondisional
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Statis

Determinan

Transien

Dinamis

Indeter
minan

Transien

NonPersonal
Personal

Kendali
Sistem
Kendali
Pengguna

Kondisional

Konfiguratif

Eksplisit

Konfiguratif
Interpretif

Ketujuh teori di atas pada dasarnya berporos pada pola konsep dan pola kerja
GILT yang darinya kelemahan dan kelebihan model konfiguratif dapat terdeteksi.
Dalam konteks model konfiguratif ini salah satu contohnya adalah permasalahan
pelokalan judul. Contoh kasusnya adalah Buff Knight yang dilokalkan menjadi
Jagoan Jones.

Gambar 4.16 Buff Knight yang diterjemahkan menjadi Jagoan Jones

Perubahan sebuah judul dalam konteks pelokalan video games jarang terjadi dan
jika perubahan tersebut terjadi terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari
yang pada dasarnya dipayungi oleh pertimbangan komersial. Pertimbanganpertimbangan tersebut adalah:
1. Pertimbangan Legal
Pertimbangan legal merujuk kepada pertimbangan hukum yang dalam
konteks pelokalan judul game berkenaan dengan kemungkinan sebuah judul akan
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mengalami sebuah permasalahan hukum jika tidak dilakukan pelokalan. Salah
satu contohnya adalah pelokalan judul game dari Tri Ace, Dragon Quest, yang
harus dilokalkan menjadi Dragon Warrior saat dijual untuk konsumen Amerika
Utara untuk menghindari kemungkinan tuntutan hukum oleh judul game yang
sama.

Gambar 4.17 Dragon Quest yang dilokalkan menjadi Dragon Warrior

2. Pertimbangan Budaya
Pertimbangan budaya merujuk kepada pertimbangan terhadap aspek kultur
budaya sasaran yang dianggap sensitif. Oleh karena itu, dalam konteks pelokalan
judul video game, sebuah judul harus dilokalkan untuk menghindari konflik
budaya yang mungkin muncul dari isu budaya yang sensitif tersebut. Salah satu
contohnya adalah Gyakuten Saiban dari Capcom yang secara literal berarti
Turnabout Trial yang dilokalkan menjadi Ace Attorney. Pelokalan game bergenre
visual novel dan bertema pengacara ini menyesuaikan dengan kultur cerita yang
oleh pelokalnya yaitu Alexander O’Smith dan Janet Hsu dirombak setting
tempatnya dari Jepang ke Amerika. Tindakan ini dilakukan karena genre visual
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novel tidak populer di Amerika yang disebabkan oleh dominasi budaya Jepang
dalam penyajian dan formulasi ceritanya.

Gambar 4.18 Gyakuten Saiban yang dilokalkan menjadi Ace Attorney

3. Pertimbangan Estetika
Pertimbangan estetika merujuk kepada pertimbangan artistik sebuah judul
game yang mencakup dalam kaitannya dengan penyajian naratif dan mekanisme
game-nya sebagai sebuah konstruksi estetika yang utuh. Dewprism dari Square
Enix yang dilokalkan menjadi Threads of Fate adalah salah satu contoh judul
yang dilokalkan atas pertimbangan estetika.

Gambar 4.19 Pertimbangan estetika dalam pelokalan Dewprism menjadi Threads of Fate

Judul Dewprism terkait dengan objek magis pada ceritanya yang bernama
Dewprism. Objek ini memberikan kekuatan dahsyat bagi yang mengenakannya
dan darinya sang tokoh utama Rue mencoba mencari jati dirinya di masa lalu.
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Sementara itu Threads of Fate menekankan bukan pada objek Dewprism-nya
tetapi pada tautan takdir antara Rue dan Mint, dua karakter yang dapat dipilih oleh
para pemain yang pada tengah cerita akan dipersatukan untuk menjalani takdir
mereka bersama. Pelokalan judul ini mempertimbangkan aspek estetika cerita
karena pelokal memperhatikan seksama cerita yang menjadi inti dari game
tersebut.
4. Pertimbangan Karakteristik Target Pengguna dan Platform
Pertimbangan ini berkenaan dengan pertimbangan karakteristik target
pengguna game-nya. Yang dimaksud dengan karakteristik target pengguna adalah
ciri khas pengguna yang terdefinisikan dari game yang para pengguna mainkan.
Sementara itu karakteristik target platform adalah ciri khas dan fitur khusus
platform game yang digunakan untuk memainkan game-nya. Salah satu contoh
judul game yang dilokalkan dengan menggunakan pertimbangan ini adalah
Rockman yang dilokalkan menjadi Megaman. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh
implikasi kata rock yang identik dengan remaja dan dewasa yang notabene target
penggunanya berdasarkan penggunanya adalah E (everyone). Oleh karena itu,
disinkronisasi antara judul dan konten yang muncul dari implikasi kata tertentu
harus diluruskan dengan jalan melokalkan judul game-nya dari Rockman menjadi
Megaman.
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Gambar 4.20 Rockman dan Megaman

Dalam konteks Buff Knight dan Jagoan Jones, pelokalan judulnya
dilakukan berdasarkan pertimbangan target pengguna dan platform. Pendapat ini
didasarkan pada pelokalan judul yang mengambil bahasa prokem Jones yang
merupakan singkatan dari jomblo ngenes, lelaki yang tidak memiliki pasangan
yang bernasib naas. Istilah ini adalah istilah gaul yang sering diujarkan oleh
remaja. Terlebih lagi konten game-nya yang isinya guyonan-guyonan remaja
seputar percintaan dan motivasi hidup. Keputusan untuk melokalkan Buff Knight
menjadi Jagoan Jones ini, dalam konteks model konfiguratif, adalah sebuah
keharusan karena penerjemahan dan pelokalan harus melihat target pengguna dan
budaya sasaran yang menjadi landasan komersial utama dalam internasionalisasi
dan globalisasi.
Kelemahan yang muncul dari perspektif pola kerja dan pola konsep GILT
dalam model konfiguratif ini, dengan contoh dari kasus Buff Knight di atas, adalah
(1) disorientasi tujuan pelokalan dan (2) ambiguitas titik permulaan penilaian.
Disorientasi tujuan pelokalan merujuk kepada orientasi pelokalan sebagai sebuah
tindakan domestikasi, transkreasi, atau komersialisasi. Pada kasus Buff Knight
yang dilokalkan menjadi Jagoan Jones, ditemukan bahwa string untuk dialogue
screen yang biasanya muncul pada awal misi pada Buff Knight bersifat repetitif
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dan random. Yang dimaksud dengan sifat repetitif adalah bahwa sebenarnya
hanya terdapat 23 strings yang terus menerus dimunculkan secara random untuk
menghindari kemonotonan dialog. Demikian juga pada versi bahasa Indonesia
yang otomatis mengikuti jumlah string yang dimiliki oleh Buff Knight. Temuan
ini menandakan bahwa fokus utama Buff Knight adalah bukan pada cerita namun
pada gameplay-nya. Pelokalan judul Buff Knight yang cenderung transkreatif
daripada domestikatif termasuk juga kontennya lebih cenderung berorientasi
komersial yaitu dengan mengambil keputusan kreatif dengan memilih frasa
Jagoan Jones yang diharapkan menarik perhatian calon pengguna. Dalam
perspektif konfiguratif, yang dilakukan oleh pelokal Buff Knight ini sudah
memenuhi kaidah GILT namun pelokalan menjadi berkesan hanya sebagai alat
komersialisasi bukan alat untuk mengalihbudayakan pesan yang termaktub di
dalam game-nya. Kesan sebagai alat komersialisasi tersebut, dalam konteks
Jagoan Jones, terlihat di dalam kontennya. Salah satu contohnya adalah potongan
gambar berikut:

Gambar 4.21 Kesan komersial pada pelokalan Buff Knight
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Seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas, Jagoan Jones memasukkan
kata Ind*mie yang merujuk kepada Indomie, merek mie instan produksi Indofood,
yang merupakan pelokalan dari hot cocoa. Domestikasinya terlihat dari
pemertahanan konteks dingin dan hangat serta sebab akibat dengan perbedaan
pada objek hangatnya yaitu hot cocoa dan Ind*mie. Keberadaan Ind*mie ini
menguatkan kesan pelokalan sebagai alat komersialisasi karena terdapat pilihan
makanan atau minuman lain yang dapat dikonsumsi pada musim hujan seperti
jahe. Keputusan pelokalan ini tidak lepas juga dari target sasaran pemain Jagoan
Jones yang merupakan remaja.
Permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan model konfiguratif,
dalam konteks contoh di atas, adalah visualisasi random yang muncul dalam
game-nya. Seperti yang terlihat dari contoh di atas yang menunjukkan bahwa
versi bahasa inggris menempatkan dialog tersebut pada latar indoor yaitu di
penjara/dungeon sedangkan pada versi bahasa Indonesia visualisasi latarnya tidak
menunjukkan kejelasan bahwa tempat tersebut adalah indoor atau outdoor.
Perbedaan ini disebabkan oleh sistem kemunculan dialog yang random sehingga
dialog yang muncul di tempat A pada versi aslinya belum tentu muncul di tempat
A pada versi pelokalannya. Dalam konteks penilaian kualitas pelokalan
konfiguratif, keterlibatan sistem dalam memberikan pengaruh pada elemen
diegetis dan non-diegetis ini terpinggirkan pembahasannya karena fokus
utamanya terletak pada pola konsep dan pola kerja GILT yang dieksekusi dalam
fungsi pengguna konfiguratif dan kombinasinya dengan fungsi interpretif.
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Kelemahan kedua adalah ambiguitas titik permulaan penilaian yang
muncul karena GILT adalah dasar untuk mengeksekusi sebuah proses pelokalan
bukan untuk menilai kualitas pelokalan. Kebingungan yang muncul adalah bahwa
penilaian terhadap setiap elemen GILT dapat dimulai dari elemen manapun.
Penilai dapat memulai penilaian dari pola konsep, pola kerja, atau pola personal
sesuai dengan pertimbangan yang dimiliki oleh penilai. Penilaian kualitas
pelokalan yang diajukan oleh Honeywood, karena proses pelokalannya dimulai
dari elemen paling kecil yaitu penerjemahan dengan fokus pada layout font agar
sesuai dengan bahasa dan budaya sasaran menunjukkan, menunjukkan bahwa
elemen paling kecil tersebut menjadi faktor kunci untuk memulai proses penilaian
kualitas. Berbeda dengan Mangiron dan O’Hagan, karena fokus pelokalannya
dimulai dari pemilahan elemen diegetis dan non-diegetis berbasis aset, landasan
untuk menilai kualitas pelokalan dengan sistem yang demikian menandakan
bahwa penilai berangkat dari konten game-nya dan bukan dari pola kerja maupun
pola konsep game-nya. Berbeda lagi dengan Bartelt-Kanz yang memperhatikan
faktor eksternal di luar game dan GILT yaitu faktor finansial pelokalan. Oleh
karena itu, satu kasus pelokalan dapat dimulai penilaiannya dari titik permulaan
apapun. Titik permulaan atau keberangkatan penilaian ini dibagi menjadi lima
yaitu berangkat dari (1) pola konsep, (2) pola kerja, (3) pola personal, (4) pola
instruksional, dan (5) pola kultural.
Pola konsep, seperti yang dibahas sebelumnya, memiliki titik permulaan
dari

Globalisasi

yang

berlanjut

ke

Internasionalisasi,

Lokalisasi,

dan

Translasi/Penerjemahan. Penilaian secara konfiguratif dalam konteks pola konsep
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melihat Globalisasi sebagai payung bagi ketiga elemen GILT lainnya sehingga
penilaian terhadap kualitas teknologi game dan pelokalan game menjadi pijakan
utama dalam melakukan proses asesmen. Oleh karena itu, konsep kekinian
(novelty) dan ketersesuaian (suitability) menjadi dua komponen krusial dalam
melakukan asesmen terhadap sebuah produk pelokalan game. Konsep kekinian
merujuk kepada keterbaruan dari teknologi yang digunakan untuk melakukan
proses pelokalan dan asesmen terhadap sebuah produk pelokalan, dalam konteks
ini adalah game. Sementara itu konsep ketersesuaian merujuk kepada sumber
daya dan kemampuan adaptif terhadap teknologi tersebut.

Gambar 4.22 Aplikasi asesmen TQA otomatis

Potongan gambar di atas adalah aplikasi dari www.icanlocalize.com yang
didesain untuk secara otomatis melakukan asesmen struktural mekanis terhadap
string sumber dan sasaran yang terdapat dalam sebuah aplikasi. Dalam konteks
konfiguratif, aplikasi semacam ini harus memiliki kualitas yang dapat dinilai dari
kekinian dan ketersesuaiannya. Penilaian terhadap kekinian dapat menggunakan
indikator paten (patent indicators) dengan mengkategorikan kekinian pada
Novelty in Recombination dan Novelty in Knowledge Origins yang merujuk
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kepada kombinasi teknologi yang ada untuk menghasilkan teknologi baru dan
integrasi pengetahuan sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman baru
(Verhoeven, Bakker, dan Veugelers, 2015). Asesmen semacam ini memulai
proses asesmen terhadap kualitas pelokalan dan oleh karenanya di dalam
perspektif konfiguratif asesor atau penilai tidak hanya berkutat pada transfer pesan
saja namun juga transfer teknologi.
Pola kedua adalah pola kerja yang berarti memulai penilaian dari
Translasi/Penerjemahan

yang

disusul

Lokalisasi,

Internasionalisasi,

dan

Globalisasi. Memulai penilaian dari Translasi/Penerjemahan mengimplikasikan
bahwa perlakuan video game sebagai teks bukan cybertext menjadi fokus
perhatian. Dengan memperlakukan sebuh cybertext sebagai sebuah teks
mengindikasikan bahwa penilaian kualitas akan didominasi oleh TQA
(Translation Quality Assessment) sehingga akan memunculkan beberapa
kerancuan dalam memilih opsi model TQA yang akan diaplikasikan. Kerancuan
dalam memilih ini muncul karena TQA pada dasarnya ditujukan untuk terjemahan
berbasis teks yang memiliki beberapa perbedaan khas dengan terjemahan berbasis
hypertext maupun cybertext. Selain itu, kontekstualisasi domestik terhadap TQA
juga akan berkontribusi terhadap munculnya redudansi dalam penilaian karena
domestikasi yang menjadi ruh dalam pelokalan harus menjadi dasar dalam TQA.
Permasalahan yang muncul adalah bahwa keharusan untuk pemertahanan
domestikasi ini membutuhkan sebuah asesmen tersendiri. Contoh kasus untuk
menggambarkan kerumitan adopsi TQA dalam konteks GILT adalah contoh dari
Explorer: Age of Universe.
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Gambar 4.23 Celestis Kinetic Trigger

Celestis Kinetic Trigger adalah nama senjata mecha Blazingfire dalam Explorer:
Age of Universe yang menyerupai perpaduan antara pistol dan pedang yang
digunakan untuk menyerang barisan belakang musuh dengan jumlah serangan
satu per giliran menyerang. Kata celestis bermakna langit yang diadaptasi dari
kata celestial, kinetic merujuk kepada sensor gerak seperti radar, dan trigger
merujuk kepada pemicu seperti yang dijumpai pada senjata api. Ketiga kata dan
makna tersebut jika dilihat dari perspektif simbiosis diegetis dan non-diegetis,
struktur mekanis-naratif, dan perspektif fungsi maka akan terlihat pola sebagai
berikut:
Tabel 4.7 Hubungan Simbiosis Diegetis dan Fungsi Mekanis-Naratif

Celestis

Simbiosis
Diegetis-Non
Diegetis
Hegemonis

Mekanis-Naratif

Fungsi

AnamorfosisMetamorfosis

Penanda asosiatif
pembeda
antara
Mecha
dan
manusia
serta
Alliance dan Zerg
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Kinetic

Mnemonik

MetamorfosisMetamorfosis

Trigger

Mnemonik

MetamorfosisMetamorfosis

Penanda
riil
bahwa
eksekusi
senjatanya
dilakukan dengan
pergerakan
mendekat
ke
lawan
Penanda linearitas
dengan
Blazingfire
Penanda pembeda
bentuk senjata dan
fungsi
dari
anggota Alliance
lainnya

Visualisasi dan teks kata celestis menunjukkan sebuah simbiosis hegemonis
karena visual maupun teksnya cenderung overpowering, saling mendominasi satu
sama lain. Kondisi ini terlihat dari pengejawantahan visual dari celestis yang tidak
dapat dideskripsikan karena makna yang terkandung dalam struktur mekanisnaratifnya bersifat anamorfosis-metamorfosis dan fungsinya adalah sebagai
penanda asosiatif dari narasi ceritanya. Sementara itu kinetic yang memiliki
simbiosis mnemonik, karena realisasi visualnya selaras dengan namanya, memilik
sturktur mekanis-naratif metamorfosis-metamorfosis yang berarti bahwa terdapat
keselarasan antara mekanisme dalam gameplay dan narasi ceritanya. Realisasi
fungsi dari struktur mekanis-naratif kinetic sebagai penanda riil mengimplikasikan
bahwa gameplay atau mekanisme bermain dengan menggunakan senjata tersebut
adalah fokus dari keberadaan kata kinetic. Kondisi yang sama muncul pada
trigger yang juga bersimbiosis mnemonik, berstruktur metamorfosis, dan
berfungsi sebagai penanda riil. Yang menarik dari trigger adalah bahwa trigger
juga menjadi penanda linearitas naratif untuk nama profesi Blazingfire.
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Gambar 4.24 Nama Skill dalam Gods of Rome

Potongan gambar di atas diambil dari Gods of Rome. Setiap karakter
memiliki skill, kemampuan khusus yang mencirikan seorang karakter dari
karakter lainnya. Pemberian nama skill ini tidak sembarangan karena
memperhatikan faktor (1) linearitas naratif, (2) linearitas mekanis, (3) dan
sinkronisitas visual. Skill yang dimiliki oleh Julius dinamai Rage Reduction
sedangkan Athena Anger. Kedua nama ini secara linear merefleksikan naratif
keduanya. Julius yang namanya diambil dari Julius Caesar dipanggil oleh para
dewa untuk membawa kedamaian bagi surga dengan meredakan amarah mereka
yang berada di bawah kendali Tenebrous, antagonis utama dalam Gods of Rome.
Naratif ini selaras dengan makna di balik Rage Reduction dan selaras juga secara
mekanis. Rage Reduction, secara mekanis, adalah sebuah ability yang mampu
mereduksi rage, kolom pada layar yang jika terisi penuh, seorang karakter dapat
mengeluarkan jurus terdahsyatnya. Kondisi mekanis yang dimiliki oleh kolom ini
selaras dengan makna Rage Reduction. Nama skill juga mempertimbangkan
sinkronisitas visual yang berkenaan dengan, salah satunya, warna penciri dari
karakter yang mempunyai skill tersebut. Julius dan Athena yang identik dengan
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warna merah memiliki sinkronisitas visual yang linear dengan makna rage dan
anger yang disimbolisasi lewat warna merah. Pertimbangan-pertimbangan di atas
menjadi pertimbangan untuk mengeksekusi proses onomastik pada penamaan skill
untuk setiap karakter.
Kondisi di atas, dalam konteks pelokalan Explorer: Age of Universe dan
Gods of Rome, menunjukkan bahwa pertimbangan dalam pelokalan yang
sedemikian kompleks, dalam perspektif penilaian kualitas konfiguratif, dapat
digunakan sebagai landasan dalam menilai kualitas pelokalan sebuah elemen
dalam video game. Pertimbangan simbiosis, struktur mekanis-naratif, dan
perspektif fungsi di atas menjadi pertimbangan dalam memilih tingkat pelokalan
pada tingkat no localization atau nir pelokalan. Selain itu, Celestis Kinetic Trigger
yang merupakan bagian perlengkapan (equipment) diasumsikan juga turut
mempengaruhi keputusan untuk melakukan no localization karena aset ini
cenderung tidak dilokalkan. Dalam perspektif GILT yang menjadi dasar dalam
konfigurasi penilaiannya, muncul pertanyaan mengenai gradasi dan tingkat
kualitas pelokalan yang merujuk kepada superioritas kualitas antara full
localization (pelokalan penuh), partial localization (pelokalan parsial), atau no
localization (nir pelokalan). Pelokalan penuh merujuk kepada pelokalan teks,
audio, dan/atau audiovisual, pelokalan parsial biasanya merujuk kepada pelokalan
teks saja, sedangkan nir pelokalan merujuk kepada kondisi tidak dilokalkannya
sebuah produk video game. Dalam konteks penilaian kualitas pelokalan
berperspektif GILT yang menekankan pada Globalisasi dan Internasionalisasi
dengan domestikasi sebagai ideologinya, implikasi yang diperoleh adalah bahwa
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pelokalan berkualitas paling baik dalam konteks usahanya dalam melokalkan
video game dalam perspektif GILT dibandingkan dengan tingkatan pelokalan
lainnya.
Pola ketiga adalah pola personal. Pola ini merujuk kepada penilaian yang
dimulai dari titik yang dianggap krusial dan sesuai kebutuhan penilai. Karena
penilaiannya berdasarkan pada pertimbangan personal, eksekusi penilaiannya
dapat dimulai dari elemen apapun pada GILT. Pola ini melihat bahwa GILT
dipandang tepat untuk dieksekusi pada proses pelokalan saja bukan pada proses
penilaian kualitas pelokalan dan oleh karena itu, titik permulaan penilaian tidak
dapat disesuaikan dengan pola konsep maupun pola kerja. Salah satu pendapat
yang berkaitan dengan pola personal ini adalah teori polisistem (2009; 2014).

Gambar 4.25 Polisistem Literer

Diagram Venn di atas adalah polisistem literer yang oleh Bernal-Merino
dikembangkan menjadi polisistem kreatifitas. Polisistem ini menunjukkan
terdapatnya empat elemen dalam setiap produk kreatif yaitu tekstual, performatif,
interaktif, dan ilustratif. Keempat elemen ini saling berhubungan dan
mendefinisikan setiap produk kreatif dengan satu elemen lebih dominan daripada
elemen yang lain. Sebuah cerpen memiliki porsi venn tekstual yang lebih
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dibandingkan dengan keempat elemen yang lain, sebuah cergam memiliki porsi
venn dominan pada tekstual dan ilustratif, sebuah film memiliki porsi venn
dominan pada tekstual, ilustratif, dan interaktif, sedangkan video game memiliki
keempat porsi tersebut. Dalam kaitannya dengan GILT, keempat elemen tersebut
adalah struktur dasar pembentuk GILT yang berkenaan dengan sisi linguistik
penerjemahan (tekstual), pelokalan (ilustratif), dan internasionalisasi/globalisasi
(performatif dan interaktif). Seperti yang diimplikasikan oleh diagram Venn,
porsi dapat menjadi salah satu poin dalam mengeksekusi pola personal dalam
perspektif konfiguratif karena dengan keberadaan porsi penilai dapat mengetahui
tingkat prioritas penilaian pelokalannya. Salah satu scene awal Explorer: Age of
Universe mampu mengilustrasikan kebutuhan akan porsi ini.

Gambar 4.26 Contoh kasus pola personal

Seperti terlihat dari potongan gambar di atas, terdapat visualisasi seperti patung
Yesus yang dijumpai di Rio de Janeiro. Patung tersebut terkena ledakan sehingga
bagian tangan kanan dan bagian bawah tubuhnya hancur. Dalam konteks
penilaian kualitas konfiguratif terutama perspektif sensorial (Zhang, 2012),
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penilaian kualitas pelokalannya, dalam kaitannya dengan visualisasi patung Yesus
tersebut, dapat menghasilkan sebuah penilaian negatif jika ternyata pasar dan
budaya sasaran tidak dapat menerima visualisasi yang mungkin diasumsikan
berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) semacam itu. Karena
dampaknya mungkin diasumsikan vital, penilai dengan pola personal dapat
memandang visualisasi (ilustratif) sebagai porsi paling dominan untuk dinilai
terlebih dahulu sehingga elemen GILT-nya dapat dimulai dari Lokalisasi.
Pertimbangan porsi ini juga dapat diaplikasikan dalam pola keempat yang secara
mendasar memiliki karakteristik yang sama dengan pola personal namun dalam
skala yang lebih besar yaitu pola instruksional. Terdapat juga pelokalan yang
tidak memiliki dampak vital dalam aspek naratif dengan tekstualitas sebagai
fokusnya. Salah satu contohnya adalah scene dalam Bumbu Cinta.

Gambar 4.27 Dampak pelokalan pada elemen instrinsik naratif pada
Bumbu Cinta dan Love Spice

Versi bahasa Inggris Bumbu Cinta yaitu Love Spice cenderung melakukan
generalisasi terhadap kostum yang dikenakan Anya dengan merealisasikannya
secara linguistik melalui kata fashion sedangkan versi bahasa Indonesia
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melakukan spesifikasi terhadap kostum yang dikenakan dengan menyebutkan tas
dan baju. Perbedaan perlakuan linguistik terhadap kedua versi novel visual ini,
disebabkan sifat novel visual yang berbasis naratif, mengimplikasikan
kemunculan bias karakterisasi pada tokoh utama yaitu Anya. Anya pada versi
bahasa Inggris cenderung lebih ditokohkan lebih memperhatikan penampilannya
daripada Anya versi bahasa Indonesia. Perspektif ini muncul karena fashion
cenderung bermakna segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang dari ujung
kepala sampai ujung kaki baik itu dikenakan maupun dibawa. Sementara itu
dalam versi bahasa Indonesia, perhatian Anya kepada penampilannya terkesan
hanya tertuju pada pakaian dan tas karena spesifikasi dipilih untuk
menggambarkan pilihan yang harus diambil pemain untuk perkembangan cerita
Anya. Jika dilihat dalam konteks pelokalan, kemungkinan karakterisasi yang
berbeda ini terjadi karena terdapatnya pertimbangan target pengguna yang
memiliki budaya yang berbeda dalam memaknai fashion utamanya dalam konteks
kisah cinta remaja. Selain itu, game novel visual ini harus menyesuaikan budaya
respon pemain game terhadap pilihan yang tersaji. Seperti yang terlihat pada
potongan gambar di atas, Bumbu Cinta dengan lugas menggunakan kata perintah
pakai sedangkan Love Spice tidak menggunakannya dan langsung menyajikan
pilihan berupa barang yang akan dipilih Anya melalui pemain game-nya.
Perubahan perseptual mengenai karakterisasi tokoh pada novel visual seperti
dibahas di atas akan memberikan dampak signifikan dalam keberterimaan gamenya walaupun GILT diambil menjadi dasar dalam proses pelokalannya seperti
pada contoh kasus Final Fantasy X yang dibahas pada bab II.
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Pola keempat, pola instruksional, adalah pola yang ditetapkan oleh
perusahaan dalam menilai sebuah produk pelokalan. Berdasarkan wawancara
yang dilakukan dengan Reza Pahlevi, reviewer dan tester yang pernah bekerja
pada Wise Concetti, bahwa penilaian pelokalan software dengan video game
sebagai salah satu domainnya dilakukan oleh editor, reviewer, dan tester dengan
urutan hierarkis horisontal. Namun terdapat juga urutan hierarkis yang
menempatkan peran ganda sebagai penilai yaitu pada reviewer yang dapat
digabung dengan tester. Pola kerja yang instruksionalis ini mengimplikasikan
bahwa pada tataran teknis terdapat sebuah kecenderungan perusahaan untuk
memulai penilaian dari salah satu elemen di GILT. Jika sebuah tim pelokalan
memiliki urutan hierarkis editor-reviewer-tester, asumsinya adalah penerjemahan
menempati urutan pertama dalam penilaian kualitas baru kemudian diikuti oleh
Lokalisasi dengan Internasionalisasi dan Globalisasi menjadi urutan berikutnya
yang dapat disinkronisasikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan
Reza Pahlevi, salah satu fokus utama dalam pelokalan produk software adalah
interface (menu antar muka). Menu antar muka, dalam perspektif polisistem,
merupakan pengejawantahan interaktifitas yang dikonstruksikan secara tekstual,
ilustratif, dan perfomatif. Karena sifatnya yang interaktif, menu antar muka
menjadi juga semacam jembatan penghubung antara beberapa pengguna dengan
latar belakang budaya yang berbeda. Dalam video games, menu antar muka
direalisasikan untuk membantu pemain dalam berinteraksi dengan game-nya
terutama dalam hal mengendalikan avatar yang sedang dimainkan.
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Gambar 4.28 Menu antar muka dalam Texas Poker Booya

Contoh di atas adalah potongan gambar dari Booya Texas Poker, sebuah
adaptasi dari permainan poker Texas Hold ‘Em. Seperti yang terlihat di atas,
terdapat menu antar muka yang berbasis teks, visual, dan perpaduan teks dan
visual. Keberadaan menu antar muka berbasis teks menandakan bahwa teks
dianggap sudah memadai dalam mentransferkan pesan kepada pemain demikian
halnya dengan menu antar muka berbasis visual. Untuk menu antar muka yang
merupakan perpaduan dari teks dan visual, asumsi yang muncul adalah bahwa
teks maupun visual tidak cukup untuk menghantarkan pesan kepada pemain dan
oleh karena itu dibutuhkan perpaduan keduanya. Preferensi terhadap teks, visual,
dan perpaduan keduanya ini memunculkan sebuah pemahaman bahwa simbiosis
diegetis dan non-diegetis juga menjadi pertimbangan dalam mentransferkan pesan
kepada pemain. Dalam contoh di atas, menu yang disajikan secara horisontal pada
bagian atas layar menunjukkan sebuah simbiosis hegemonis dengan teks sebagai
dominatornya dan demikian juga dengan menu horisontal bagian paling kanan
atas adalah sebuah simbiosis hegemonis dengan visual sebagai dominatornya.
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Untuk menu yang disajikan secara vertikal, simbiosis yang muncul adalah
mnemonik karena visual dan teks berpadu untuk menyampaikan pesan. Untuk
menu bersimbiosis mnemonik, pertimbangannya tidak hanya posisi menu secara
horisontal maupun vertikal namun juga cara memadukan visual dan teksnya entah
itu secara hierarkis maupun anarkis. Perpaduan hierarkis merujuk kepada
perpaduan yang memperlihatkan visual dan teksnya sedangkan perpaduan anarkis
merujuk kepada perpaduan yang memperlihatkan salah satu visual atau teks
namun jika sebuah kondisi tertentu seperti klik terpenuhi, keduanya baik itu visual
maupun teks akan muncul.
Dalam kaitannya dengan pola instruksional, tim pelokal cenderung akan
melakukan pelokalan hanya pada elemen tekstualnya dan sedikit yang melakukan
pelokalan pada elemen visualnya karena permasalahan dana, seperti yang
diimplikasikan dalam keseimbangan finansialnya Bartlet-Kanz (2011). Oleh
karena itu, penilaiannya juga akan mengikuti proses pelokalannya yang cenderung
berkutat pada elemen tekstual. Implikasi yang didapatkan dalam konteks pola
instruksional ini adalah bahwa pola semacam ini menjadi sebuah panduan kerja
atau SOP (Standard Operating Procedure) yang harus ditempuh setiap personel
yang berada di bawahnya. Dalam kaitannya dengan pola personal yang memiliki
ruh yang sama dengan pola instruksional ini, jika kedua pola ini menjadi sebuah
habituasi, konvensi atau bahkan regulasi dan ketiganya diimplementasikan kepada
pihak ketiga, pola kultural akan muncul.
Pola kelima atau pola terakhir adalah pola kultural. Salah satu realisasi
pola ini adalah proseduralis-internasionalisasi (Chandler & Deming, 2011) yang
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menunjukkan sebuah sistem kultural yang pakem yang menempatkan penilai
dalam kendali sistem sehingga konfigurasi sebuah penilaian tergantung dengan
sistem yang sudah dihabituasikan, dikonvensikan, dan diregulasikan. Keberadaan
kendali sistem mengimplikasikan kondisi habituatif, konvensif, dan regulatif
dalam pola kultural dan oleh karena itu, model konfiguratif dengan kendali
semacam ini cenderung mirip dengan model eksploratif dengan perbedaan terletak
pada konfigurasi penilaian berbasis GILT. Contoh dari Buff Knight dan Jagoan
Jones berikut dapat membantu memahamkan yang dimaksud dengan pola
kultural:

Gambar 4.29 Layar pause dalam Buff Knight dan Jagoan Jones

Seperti yang terlihat dari potongan gambar, versi bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia dari layar pause di atas tidak mengalami perubahan kecuali pada
pemilihan font dan kerenggangannya. Versi bahasa inggris tulisan resume dan
quit ditulis dalam huruf kapital dan kata pause ditulis dalam font yang tidak
renggang sedangkan pada versi bahasa Indonesia tulisanya dibuat dalam format
formal dengan kapital pada awal kata serta tulisan pause yang lebih renggang.
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Dalam konteks penilaian kualitas konfiguratif dalam pola kultural, perubahan
ukuran font dan kerenggangan ini, jika sudah menjadi sebuah konvensi atau
regulasi dalam struktur kerja organisasi atau menjadi sebuah habituasi dalam
struktur kerja personal, dapat dikatakan bahwa pola yang dilakukan adalah pola
kultural. Contoh lain seperti pada kasus istilah dalam Spider-Man Unlimited.

Gambar 4.30 Pelokalan istilah dalam konteks pola kultural

d) Tekstonis
Penilaian kualitas pada model ini tidak menjadikan GILT sebagai acuan utama
namun murni berfokus pada pelokalan sendiri sehingga yang tersisa dari GILT hanya L
(lokalisasi/pelokalan). Penilaian kualitas ini memandang bahwa pelokalan itu sendiri
memiliki kompleksitas sedemikian rupa sehingga dengan menyelesaikan kompleksitas
tersebut, kualitas Globalisasi, Internasionalisasi, dan Translasi/Penerjemahan secara
otomatis juga akan menjadi optimal.
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Tabel 4.8 Analisis Tekstonomis terhadap Penilaian Kualitas Pelokalan

Tekstonis
Model
Eksperensial

Dinami
sitas
Statis

Imersif

Statis

ReLocalization

Statis

Determina
bilitas
Deter
minan
Deter
minan
Deter
minan

Transien
si
Transien

Perspektif

Akses

Tautan

Personal

Kondisional

Transien

Personal

Transien

NonPersonal

Kendali
Pengguna
Kendali
Pengguna
Kendali
Sistem

Kondisional
Eksplisit

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, karakteristik yang dimiliki oleh penilaian tekstonis
mirip seperti gabungan dari karakteristik yang dimiliki oleh penilaian interpretif dan
konfiguratif. Sisi interpretifnya terdapat pada penilaian kualitatifnya yang tercermin dari
dinamisitas, akses, dan tautan sedangkan sisi konfiguratifnya terlihat dari transiensi
beserta determinabilitasnya. Penilaian eksperensial dan imersif berporos sama yaitu pada
nilai permainan bagi pemain dengan fokus pada pengalaman bermain dalam eksperensial
dan imersi pemain terhadap game dalam penilaian imersif.

Gambar 4.31 Non-demakarsi dalam penilaian tekstonis

Criminal Case versi bahasa Indonesia tidak melakukan pelokalan pada satuan
berat badan. Seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas, lbs yang merujuk
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pada pounds tidak dilokalkan ke kilogram (kg) dan satuan tinggi yang masih
menggunakan inci. Dalam perspektif diegetis dan non-diegetis, potongan gambar
di atas terbagi menjadi lima luden, struktur pembentuk aset, yang masing-masing
bersinergi membentuk sebuah aset yang di dalam Criminal Case disebut dengan
aset identifikasi. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

B
E

C

D

A

Gambar 4.32 Struktur pembentuk aset

Luden A, D, dan E berfungsi secara mekanis sebagai petunjuk yang terkait yang
berfungsi sebagai deskriptor untuk luden C yaitu pria yang diduga sebagai pelaku
pembunuhan. Sementara itu luden B berfungsi utama sebagai narasi dari aset ini.
Walaupun luden A, D, dan E sama sama berfungsi secara mekanis, ketiganya
memiliki tingkat keterkaitan yang berbeda. Luden E, dibandingkan dengan luden
A dan D, lebih berperan dalam menentukan pria tersebut sebagai pelaku atau
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bukan. Kondisi ini terjadi karena fokus Criminal Case adalah hidden item yang
menekankan pada benda tersembunyi yang harus dicari melalui sebuah proses dan
menggunakannya untuk menangkap pelaku.
Dalam konteks tekstonis yang menekankan pada nilai dari sebuah
permainan, pertimbangan seperti di atas menjadi sebuah perhatian dan oleh karena
itu, baik eksperensial maupun imersif, dalam melakukan penilaiannya,
memberikan perhatian yang spesifik kepada elemen game yang berkontribusi
pada tereduksinya nilai estetika bermain atau tidak. Kelemahan dari tekstonis
adalah bahwa (a) pelibatan pemain dalam proses penilaian kualitas pelokalan
memberikan sebuah permasalahan tersendiri saat sebuah game harus dilokalkan
dalam model sim-ship yang mengharuskan sebuah game untuk selesai
pelokalannya bersamaan dengan selesainya game tersebut dan (b) ketiadaan
panduan yang jelas untuk penilaian pada aset game tertentu membuat proses
penilaian pelokalan memunculkan permasalahan tersendiri saat sebuah produk
pelokalan dianalisis kualitasnya oleh akademisi atau praktisi pelokalan.

194

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

B. Komponen Model Ludifikasi untuk Penilaian Kualitas Pelokalan
Video games

Berdasarkan kelemahan yang dibahas pada sub bab A di atas, peneliti
mengajukan sebuah model untuk menjawab kelemahan utama model-model
sebelumnya yaitu demarkasi antara penilaian pelokalan video games dengan studi
game yang bersifat proseduralis. Model ini adalah perpaduan antara model
tekstonis, eksploratif, dan intepretif dengan studi game dan linguistik ludik
sebagai integratornya yang darinya nama ludifikasi muncul. Sub bab ini akan
membahas komponen model ini untuk melakukan penilaian terhadap kualitas
pelokalan video games.
a) Struktur Mekanis-Naratif
Elemen dalam model ludifikasi seperti yang sudah disinggung pada bab II
dan sub bab A bab IV adalah struktur mekanis-naratif, simbiosis diegetis, tingkat
pelokalan, dan aset.

Struktur mekanis-naratif disusun berdasarkan teorinya

Aarseth (1997) tentang ideology of influence, cara video games menyajikan
perpaduan audio, visual, dan teks serta elemen paraphernalia lainnya untuk
memunculkan reaksi dan respon tertentu.

Gambar 4.33 Struktur Mekanis-Naratif Metamorfosis dalam Buff Knight
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Penyajian linguistik secara eksplisit seperti yang terlihat pada potongan gambar di
atas menunjukkan bahwa aset tutorial di atas menggunakan metamorfosis dalam
struktur mekanis-naratifnya karena pemain langsung dapat memahami tindakan
mekanis yang harus diambil saat narasi game-nya secara visual menunjukkan peti
seperti yang terlihat di atas. Reaksi dan respon pemain akan berbeda saat struktur
mekanis-naratifnya disajikan dalam ideology of influence yang bertipe
anamorfosis yang menekankan pada implisitasi dalam menyajikan struktur
mekanis-naratif sebuah aset.

Gambar 4.34 Struktur Mekanis-Naratif Anamorfosis dalam Buff Knight

Dialog yang diucapkan oleh avatar di atas secara eksplisit hanya sebuah ujaran
yang menunjukkan keinginan tokoh untuk berlatih keras agar tidak gemuk namun
dalam perspektif studi game, sebuah narasi bukan hanya sebuah narasi namun
juga sebuah petunjuk mekanis untuk memainkan game. Buff Knight menekankan
pada kecepatan bereaksi pemain dalam mengendalikan avatar yang sedang
dimainkan untuk menghindari musuh dan pada saat yang sama harus
menyerangnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kecepatan reaksi dan respon
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dari pemain yang semakin meningkat setiap level-nya. Sisi fast play inilah yang
diimplisitasikan dalam narasi di atas. Dalam konteks pelokalan, struktur mekanisnaratif dapat mengalami perubahan dan perubahan ini akan mempengaruhi
ludifikasi sebuah aset. Contohnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.35 Pergeseran struktur mekanis-naratif dalam Buff Knight-Jagoan Jones

Terdapat pergeseran struktur mekanis-naratif pada intro Buff Knight dan Jagoan
Jones di atas yaitu dari metamorfosis bergeser menjadi anamorfosis. Pada game
aslinya terdapat perintah untuk memberantas musuh yang direpresentasikan
melalui kata slay sedangkan pada versi pelokalannya perintah tersebut
dihilangkan. Slay bermakna membunuh dengan kejam dalam jumlah yang besar.
Makna kata ini terefleksikan secara mekanis melalui game-nya karena pada gamenya pemain harus berupaya membunuh musuh dalam jumlah besar dengan
berbagai cara mulai dari menyabetkan pedang sampai memanggil petir untuk
menghanguskan musuhnya. Eksplistasi informasi hanya muncul pada tujuan game
yaitu mencari 10 artefak dan menyelamatkan putri namun tidak muncul pada
proses mendapatkan 10 artefak dan menyelamatkan putri. Pergeseran ini dalam

197

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

perspektif studi game mereduksi keutuhan estetika game yang dilokalkan tersebut.
Walaupun estetika memiliki perbedaan perspektif di setiap budaya, ketiadaan
sebuah ukuran objektif membuatnya membutuhkan sebuah interpretasi untuk
menguatkan pendapat bahwa pergeseran sebuah struktur mekanis-naratif
disebabkan oleh keharusan penyesuaian terhadap estetika lokal. Oleh karena itu,
dalam model ludifikasi, seperti disebutkan pada awal sub bab ini, ruh model
intepretif juga dimasukkan ke dalam model ludifikasi untuk menjelaskan kasuskasus seperti yang disajikan di atas.
Permasalahan yang muncul dari analisis struktur mekanis ini adalah saat
sebuah aset, kasus di atas adalah aset intro/prolog, memiliki lebih dari satu
pergeseran. Contoh aset intro di atas sebenarnya memiliki satu pergeseran lagi
yaitu pada kalimat ketiga dan terakhir yang dilokalkan menjadi kalimat kedua dan
terakhir. Fokus pergeserannya adalah pada frasa TEN ARTIFACTS yang
diterjemahkan menjadi 10 Artifact. Perubahan huruf ke angka selain bertujuan
untuk menghemat penggunaan karakter juga bermakna lainnya saat 10 Artifact ini
diulang sampai dua kali. Pengulangan ini muncul pada kalimat terakhir yang
notabene pada intro aslinya tidak menyebutkan sepuluh artefak tersebut
melainkan THE LOST TREASURES. Pemilihan angka daripada huruf ini
bukannya tanpa alasan khusus karena angka sepuluh tersebut terkait dengan
mekanisme yang harus ditempuh oleh pemain untuk menyelesaikan game-nya
dengan sempurna. Kesepuluh artefak yang hilang itu hanya empat yang dapat
diperoleh secara normal dan enam lainnya membutuhkan kejelian pemain dalam
membaca petunjuk tersembunyi dari dalam game-nya salah satunya adalah angka
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tersebut.

Untuk

mendapatkan

artefak

rahasia,

pemain

harus

menyarangkan 10 kombo ke 10 musuh secara berturut-turut, menghancurkan 10
barel berurutan tanpa satu pun menghancurkan vas, dan tidak membuka 10 kotak
harta karun. Pesan mekanis yang tersembunyi ini merupakan pengejawantahan
struktur mekanis-naratif dalam format clue/hint. Pesan aslinya diformat dalam
huruf untuk tidak menarik perhatian pemain namun pada versi bahasa Indonesia
pesan tersebut dirubah ke dalam format angka untuk menarik perhatian pemain.
Langkah implisitasi dan eksplisitasi pesan ini menandakan menunjukkan bahwa
teks pada game tidak hanya berfungsi secara naratif namun juga mekanis. Dalam
kaitannya dengan linguistik ludik, seperti yang sudah dibahas pada Bab II bagian
C 4, kasus ini menunjukkan bahwa bahasa permainan menjadi sebuah perantara
untuk menghantarkan baik pesan mekanis maupun naratif dari aset game kepada
pemain. Dalam konteks pelokalan, seperti yang terlihat dari kasus Buff Knight di
atas, terdapat sebuah pergeseran pesan mekanis yang mempengaruhi struktur
mekanis dan naratif pada aset intro/prolog game tersebut.
Jika temuan ini dikaitkan dengan analisis kasus sebelumnya, aset intro di
atas mengandung dua pergeseran yaitu dari anamorfosis ke metamorfosis.
Pertanyaan yang menyeruak adalah berkaitan dengan objek yang dianalisis yaitu
analisisnya dieksekusi per kata, per frasa, per kalimat, atau keseluruhan aset.
Karena model ludifikasi juga mengadopsi model eksploratif, analisisnya harus
disusun secara prosedural. Sebuah aset memiliki elemen audio, visual, teks, dan
kombinasi ketiganya yang darinya Esselink (2000) mengkategorikan menjadi
linguistik, kosmetik, dan operasional.
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Dalam mengungkap kualitas sebuah pelokalan game, seperti contoh Buff
Knight di atas, penilai harus menempuh beberapa langkah prosedural terlebih
dahulu. Pertama, memilah analisis per kata, frasa, atau kalimat dengan
memperhatikan aset tempat kata, frasa, atau kalimat tersebut muncul. Fokus
utama yang dilihat adalah terdapat tidaknya pesan naratif dan mekanis yang
disembunyikan dalam bentuk clue/hint dan eksplisitasi atau implisitasi penyajian
kedua pesan tersebut. Pada contoh aset intro di atas, kalimat adalah titik
analisisnya karena narasi menjadi poin fokus dari aset intro. Fokusnya akan beda
saat yang dianalisis adalah aset menu antara muka seperti contoh berikut:

Gambar 4.36 Menu antar muka dalam Booya Texas Poker

Pada permainan Booya Texas Poker di atas pemain harus memahami menu
antara muka yang salah satu menu utamanya adalah menu kartu itu sendiri.
Terdapat dua jenis kartu yang dimainkan dalam permainan poker yaitu kartu yang
ditaruh di meja dan kartu yang dipegang pemain. Kartu yang di atas meja disebut
dengan Community Cards sedangkan kartu yang dipegang pemain adalah Hole
Cards. Menu antar muka ini dilokalkan menjadi Kartu Umum dan Kartu Tangan.
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Fokus menu antar muka ini adalah frasa karena menu antar mukanya perpaduan
dari frasa yang divisualisasikan melalui kartu yang diposisikan di tempat yang
berbeda yaitu meja dan di luar meja dengan ukuran yang berbeda untuk
memvisualisasikan fokus yang berbeda.

Gambar 4.37 Aset menu antar muka untuk memainkan kartu Poker

Frasa yang menjadi fokus pada menu antar muka di atas menjadi perhatian utama
dalam menganalisis struktur mekanis-naratif yang terdapat pada aset tersebut.
Berangkat dari fokus ini, analisisnya dapat dimulai dengan melakukan analisis
interpretif terhadap makna dari Community Cards dan Hole Cards yang
dilokalkan menjadi Kartu Umum dan Kartu Tangan. Community Cards pada
permainan Poker merujuk kepada status kartu tersebut yang dapat dilihat oleh
semua pemain dan yang darinya pemain merancang strategi untuk menyusun satu
dari sepuluh padanan jenis kartu. Kartu Umum yang merupakan hasil pelokalan
dari Community Cards memiliki aspek-aspek yang sama seperti pada Community
Cards yaitu bahwa kata umum merujuk kepada status kartu yang terlihat oleh
semua pemain dan dapat diakses oleh setiap pemain. Sementara itu Hole Cards
yang dilokalkan menjadi Kartu Tangan mengimplikasikan sebuah penekanan
yang berbeda antara versi asli dan versi bahasa Indonesia. Hole Cards
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menekankan pada fungsi kartu yang harus diintip oleh yang memegang kartu
tersebut sementara Kartu Tangan menekankan pada kartu yang harus dipegang
oleh pemain. Perubahan ini menandakan sebuah mekanisme yang berbeda. Hole
Cards memberikan penekanan mekanisme pada proses mengintip untuk
menyusun strategi sedangkan Kartu Tangan menekankan pada mekanisme
memegang kartunya. Walaupun keduanya memiliki penekanan mekanisme yang
berbeda, keduanya tidak berkontribusi secara mekanis pada pemain dalam
memenangkan permainannya seperti yang dijumpai dalam Buff Knight. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa struktur mekanis-naratif dari Booya Texas
Poker dan versi pelokalannya sebenarnya tidak mengalami pergeseran karena
struktur mekanisnya tidak berkaitan dengan cara memenangkan permainan
kartunya namun hanya menekankan perbedaan dalam budaya bermain kartu.
Pelokalan Community Cards menjadi Kartu Tangan ini merefleksikan budaya
bermain kartu yang berbeda. Pemain kartu dalam budaya barat cenderung tidak
memegang kartu sedangkan pemain kartu dalam budaya Indonesia cenderung
memegang kartu dari awal sampai akhir permainan.
Prosedur kedua adalah menganalisis fokus mikro pada kata, frasa, atau
kalimat yang sudah dipilah. Fokus mikro adalah fokus yang darinya diharapkan
sebuah pembahasan interpretif yang menjadi kunci dalam analisis kualitas
pelokalan dapat dipresentasikan dan menjadi pertimbangan primer untuk
melakukan proses penilaian numeriknya. Contohnya adalah aset intro pada Buff
Knight di atas.
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Tabel 4.9 Fokus Mikro dan Struktur Mekanis-Naratif Intro Buff Knight
Asal

Struktur
MekanisNaratif
A long time a go in Metamorfosis
a kingdom
The Red Dragon Anamorfosis
attacked
the
kingdom
for
treasures

He
stole
ten Metamorfosis
artifacts
and
monsters appeared
in the confusion
But the biggest Metamorfosis
problem was that
princess
was
missing too!
Let’s
take
a Anamorfosis
journey to slay
monsters and find
the lost treasures
and princess
Touch the screen
Metamorfosis

Sasaran

Struktur
MekanisNaratif
Dahulu kala di Metamorfosis
sebuah kerajaan
nun jauh disana
Red
dragon Metamorfosis
menyerang
kerajaan
mengincar harta
dan
berhasil
membawa semua
10 Artifact
Akibatnya
Metamorfosis
kerajaan tersebut
hancur
dan
monster
mulai
bermunculan
Masalahnya
Metamorfosis
ternyata princess
juga
ikut
menghilang
Ayo bertualang Metamorfosis
mencari
10
Artifact
dan
Princess
Sentuh layar

Metamorfosis

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, kata yang dicetak tebal di atas adalah
fokus mikro yang darinya kualitas sebuah pelokalan dapat dibahas secara
interpretif dan memiliki tingkat pengaruh signifikan dalam kualitas sebuah
pelokalan. Tingkat pengaruh ini selaras dengan esensi struktur mekanis-naratif
yaitu ideology of influence atau ideologi pengaruh. Berangkat dari analisis ini,
prosedur ketiga dapat dieksekusi.
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Prosedur ketiga adalah menganalisis kecenderungan struktur mekanisnaratif dominan dari sebuah aset. Dalam contoh Buff Knight di atas, terlihat bahwa
Buff Knight memiliki struktur metamorfosis-anamorfosis dengan kecenderungan
pada metamorfosis. Sementara itu, pada versi pelokalannya, Jagoan Jones,
struktur mekanis-naratifnya hanya metamorfosis-metamorfosis. Temuan ini
menandakan bahwa struktur mekanis-naratif mengalami pergeseran dan jika
dikaitkan dengan keberadaan menu tambahan lotere pada aset judul, analis akan
menemukan sebuah kecenderungan bahwa Jagoan Jones cenderung memberikan
kemudahan bagi gamer dalam memainkannya. Kecenderungan ini terkait dengan
gaming culture di Indonesia untuk game android yang cenderung memiliki sedikit
hardcore gamer dan cenderung mudah bosan terhadap game berbasis android.
Dengan kemungkinan melihat fenomena budaya ini, pelokal memudahkan gamer
dalam memainkan gamenya dengan menggeser anamorfosis ke metamorfosis.
Setelah menganalisis struktur mekanis-naratifnya, analis harus mengklasifikasikan
struktur mekanis-naratif baik pada game asli maupun hasil pelokalan.
Klasifikasinya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.10 Klasifikasi Struktur Mekanis-Naratif
Nama Struktur
MekanisNaratif
Univocal
Cryptic
Enigmatic
Equivocal

Univocal

merupakan

Struktur
Mekanis

Struktur
Naratif

Metamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Anamorfosis

Metamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis

struktur

gabungan

antara

struktur

mekanis

metamorfosis dan struktur naratif metamorfosis. Univocal mengimplikasikan
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bahwa cerita dan mekanisme bermain disusun oleh eksplisitasi sehingga game
tidak memiliki petunjuk tersembunyi yang harus dipecahkan agar permainannya
dapat diselesaikan dengan baik. Struktur mekanis-naratif ini cenderung dijumpai
pada aset yang berfungsi eksplanatif seperti aset tutorial, aset paraphernalia yang
berfokus pada deskripsi paraphernalianya, dan aset konfigurasi. Aset tutorial yang
menekankan

pada

pemahaman

pemain

dalam

memainkan

game-nya

membutuhkan sebuah eksplistasi dalam menjelaskan cara bermain sebuah game
sehingga struktur univocal cenderung mendominasi struktur aset tutorial. Aset
paraphernalia merujuk kepada elemen tambahan dalam game yang merubah status
avatar yang dikendalikan oleh pemain. Aset ini di dalam game biasanya terdiri
dari aset equipment, accessory dan weapons.

Gambar 4.38 Elemen paraphernalia dalam Buff Knight

Aset paraphernalia membutuhkan eksplisitasi dalam struktur univocal karena aset
ini harus memberikan deskripsi yang jelas agar pemain memahami status yang
diperoleh yang darinya sebuah strategi dapat disusun untuk menyelesaikan
permainannya dengan sempurna. Aset yang memiliki kesamaan dengan aset
paraphernalia ini adalah aset konfigurasi. Pada aset ini, pemain disuguhkan opsi
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dalam menyesuaikan secara teknis tampilan audiovisual game agar pemain
mendapatkan kenyamanan dalam memainkan game tersebut. Aset konfigurasi
biasanya terdiri dari (1) menu penyesuaian audiovisual seperti subtitle, suara,
screen adjustment, dan menu lainnya yang terkait dan, (2) menu penyesuaian
mekanisme game seperti kontrol game-nya.

Gambar 4.39 Aset konfigurasi dalam Bethesda's Elder Scrolls V: Skyrim

Aset konfigurasi juga membutuhkan struktur univocal karena aset ini, sama
halnya dengan aset sebelumnya, dikonstruksikan untuk membantu pemain sejelas
mungkin memahami konfigurasi teknis presentasi game-nya. Perbedaan antara
aset konfigurasi dengan aset paraphernalia adalah bahwa aset konfigurasi
berkenaan dengan efek kognisi keseluruhan game sedangkan aset paraphernalia
berkenaan dengan efek avatar yang sedang dimainkan.
Berbeda dengan univocal yang menekankan pada eksplisitasi informasi,
struktur berikutnya menekankan pada perpaduan eksplisitasi informasi struktur
mekanis dengan implisitasi struktur naratif. Struktur tersebut dilabeli cryptic yang
sesuai dengan namanya menunjukkan sebuah implisitasi informasi naratif.
Struktur semacam ini cenderung dijumpai pada aset jurus, skill, abilities, magic
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dan aset lainnya yang estetika linearitas cerita menjadi sebuah acuan. Aset jurus,
skill, abilities, magic cenderung dijumpai pada fighting game, role playing game,
action game, hack and slash dan genre lain yang menekankan pada pertarungan
yang dibumbui cerita. Dalam aset-aset ini nama (onomastik) jurus skill, abilities,
magic memiliki linearitas atau merefleksikan narasi tokoh pemilik nama-nama
tersebut atau cerita keseluruhan. Salah satu contohnya adalah nama senjata dalam
Explorer: Age of Universe yang sudah dibahas pada sub bab A mengenai
kelemahan dan kelebihan model non-ludifikasi.

Gambar 4.40 Spell Book of Recluse dalam Buff Knight

Dalam Buff Knight dengan menggunakan Spell Book of Recluse, secara mekanis
pemain tidak perlu mengkonsumi mana, poin yang dapat digunakan untuk
mengeluarkan sihir. Terdapat keterkaitan antara makna recluse yang artinya
‘orang yang menyendiri’ dengan jumlah mana yaitu 0 untuk mengeluarkan sihir
karena 0 secara simbolis merefleksikan kesendirian. Selain memiliki linearitas
mekanis, nama recluse juga merefleksikan sang Buff Knight yang dari dialognya
dapat diketahui bahwa Buff Knight adalah orang yang suka menyendiri.
Keterkaitan atau linearitas naratif inilah yang menjadi fokus struktur cryptic.
Keberadaan struktur cryptic dalam game utamanya berfungsi sebagai elemen
pembentuk estetika game secara keseluruhan. Dalam diskusinya mengenai
estetika game Niedenthal mengklasifikasikan estetika game menjadi visual,
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narratif, and sosial (2009) dan struktur cryptic seperti dicontohkan di atas
mengambil peran utama pada estetika naratif yang darinya estetika visual dan
sosial diejawantahkan. Sebagai contoh Spell Book of Recluse yang menunjukkan
keterkaitan dengan kesendirian sang Buff Knight (naratif). Keterkaitan ini
diejawantahkan melalui penggambaran sebuah ikon buku berwarna hijau yang
dapat diasosiasikan dengan warna utama sang Buff Knight (visual). Dari
perpaduan naratif dan sosial ini, sebuah pengalaman estetis (sosial) diharapkan
muncul untuk memahami estetika Buff Knight secara holistik. Estetika yang
disajikan berdasarkan konektivitas dan reflektifitas pada sebuah game tidak hanya
dilihat dari perspektif naratologis seperti yang diklasifikasikan oleh Niedenthal
tetapi juga dari perspektif ludologis seperti yang diajukan oleh Aarseth (1997),
Frasca (1999), Juul (2001), dan Eskelinen (2012).
Melihat estetika game secara ludologis mengimplikasikan bahwa
penekanan estetikanya terdapat pada mekanisme bermain game-nya. Struktur
berikutnya yaitu enigmatic memiliki anamorfosis pada struktur mekanis dan
metamorfosis pada struktur naratifnya. Struktur ini menekankan pada estetika
mekanis yang disembunyikan untuk diungkapkan oleh pemainnya. Struktur
semacam ini cenderung menjadi konstruksi penyusun aset pre-battle dialogue,
post-battle dialogue, battle dialogue, non cutscene dialogue, cutscene dialogue,
puzzle solving, dan aset lain yang menekankan pada imersi mekanisme bermain
dalam sebuah narasi. Aset-aset ini, karena pada esensinya struktur asetnya
memiliki similaritas dengan struktur cryptic, juga dijumpai di game yang
memiliki struktur cryptic seperti yang disebutkan di atas.
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Gambar 4.41 Post-Battle Dialogue dalam Explorer: Age of Universe

Kedua potongan gambar di atas adalah screenshot dari Explorer: Age of Universe
yang diambil setelah pertarungan selesai. Dalam versi bahasa inggris avatar
pemain berkata I figure those Death Axis members are quite in order now, unlike
they were before. Kalimat ini selain berfungsi secara naratif untuk
menggambarkan bahwa musuh mereka, Death Axis, bertambah kuat juga secara
implisit memberi informasi mekanis bahwa pemain harus meningkatkan
kekuatannya dengan (1) meng-upgrade dirinya dengan latihan atau (2) dengan
senjata baru. Dalam versi bahasa Indonesia, kalimat di atas dilokalkan menjadi
Apakah kamu menyadari para anggota Pasukan Maut bertambah kuat?
Walaupun terjadi perubahan dari deklaratif menjadi interogatif, implisitasi
informasi mekanis pada post battle dialogue tersebut tetap dipertahankan pada
versi bahasa Indonesia. Keadaan ini mengimplikasikan bahwa eksplisitasi
petunjuk mekanis untuk memenangkan permainan pada Explorer: Age of
Universe akan mengurangi estetika game-nya.
Struktur terakhir yaitu equivocal adalah anti tesis dari univocal karena
struktur mekanis-naratif ini dikonstruksikan hanya melalui anamorfosis saja.
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Struktur mekanis-naratif yang hanya terdiri dari anamorfosis ini adalah struktur
yang unik karena baik struktur mekanis dan naratifnya diimplisitasikan. Implikasi
dari struktur ini adalah aset yang terbentuk dari struktur ini adalah aset yang
berkenaan dengan aset yang menganggap eksplitasi informasi tidak diperlukan
karena diasumsikan bahwa (1) sudah memahami fungsi aset tersebut atau (2)
gameplay experience dan estetika game akan tereduksi jika aset tersebut tidak
berstruktur equivocal. Struktur semacam ini dijumpai pada aset background music
(BGM), lagu tema, opening cinematics, dan ending cinematics. Aset BGM, dalam
kaitannya mekanisme dan narasi game, diejawantahkan secara anamorfosis.
Keberadaannya sebagai adisi atau tambahan membuatnya terkadang tidak
mendapat porsi atensi saat pemain memainkan game-nya padahal secara estetika
BGM dirancang untuk membangun nuansa, emosi, dan asosiasi antara pemain
dengan gamenya. Buff Knight dan Jagoan Jones memiliki BGM yang ceria selaras
dengan nuansa ceria yang dibangun oleh gameplay (mekanisme) dan ceritanya
(naratif), Criminal Case memiliki BGM yang mampu mengeluarkan nuansa
misterius agar sejalan dengan misteri yang dimunculkan oleh game-nya, Explorer:
Age of Universe yang menekankan pada unsur aksi memiliki BGM yang
didominasi oleh nada yang menghentak, dan Booya Texas Poker yang
menekankan pada ketenangan bermain kartu memiliki BGM yang membantu
konsentrasi dalam bermain kartu.
Selain memperkuat estetika game dalam konteks musik dan linearitas
nuansa yang dibangun oleh game tersebut, dalam konteks naratif, kebanyakan
game utamanya Japanese Role Playing Game (JRPG) memberikan petunjuk
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secara implisit mengenai keterkaitan antara judul komposisi musik dengan cerita
yang akan dialami pemain di tempat musik tersebut muncul. Dalam konteks game
yang dianalisis pada penelitian ini, disebabkan platformnya yang berbasis nonkonsol dan bukan RPG murni, BGM yang digunakan cenderung memberikan
informasi terkait nuansa dan emosi saja. Informasi implisit terkait dengan judul
komposisi musik tadi juga terefleksikan melalui judul yang menjadi lagu tema
sebuah game. Dalam konteks mekanis, peran implisitasi informasi melalui BGM
cenderung hanya muncul pada pemecahan puzzle yang memanfaatkan musik
seperti pada Resident Evil, Silent Hill, seri Professor Clayton, dan game yang
menekankan pada pemecahan teka teki.
Aset yang terakhir yang darinya struktur equivocal menjadi fondasi adalah
aset opening dan closing cinematics. Aset opening cinematics biasanya disajikan
berupa (1) potongan adegan di dalam game yang dijadikan satu, (2) pembukaan
cerita (3) gabungan keduanya atau (4) bukan termasuk ketiganya. Sementara itu
aset closing cinematics tersusun berupa (1) akhir cerita keseluruhan, (2) sebagian
akhir cerita, (3) akhir cerita alternatif atau (4) bukan ketiganya. Bentuk penyajian
cinematics yang cenderung memiliki struktur equivocal adalah yang berupa
potongan adegan, sebagian akhir cerita, dan akhir cerita alternatif. Ketiga
penyajian ini distrukturisasi melalui struktur equivocal dan biasanya ditemui
dalam JRPG dan RPG yang menekankan pada komplesi cerita dan mekanis gamenya.
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b) Simbiosis Diegetis
Simbiosis diegetis, seperti yang sudah disinggung pada bab II, berkenaan
dengan hubungan antara teks, visual, dan realisasinya. Di dalam video games,
terdapat sebuah hubungan antara teks dan visual dalam kaitannya interaksi pemain
terhadap kehadiran keduanya. Penekanan pada salah satunya atau perpaduan
keduanya memiliki pertimbangan tertentu dalam penyajiannya dan memiliki
kontribusi yang berbeda dalam segi gameplay-nya.

Gambar 4.42 Contoh simbiosis diegetis dalam Booya Texas Poker

Seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas, terdapat sebuah hubungan
antara teks yang memuat nama kombinasi kartu dan hierarki kekuatan kartunya
dengan realisasi visual dari teks tersebut. Sebagai contoh kombinasi kartu
tertinggi yang dinamakan Royal Flush ditunjukkan dengan (1) visualisasi kartu
berwarna sama, (2) berurutan dari kartu sepuluh ke as, dan (3) dalam jenis yang
sama. Visualisasi statusnya sebagai kartu tertinggi adalah ditempatkannya teks
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dan visualnya pada urutan yang paling atas. Simbiosis antara teks dan visual ini
disebut dengan simbiosis mnemonik karena realisasi teks dan visualnya saling
melengkapi dan membantu menyajikan sebuah penjelasan eksplisit terhadap
nama-nama kombinasi kartu tersebut. Kebalikan dari simbiosis mnemonik adalah
simbiosis yang menunjukkan bahwa salah satu elemen baik itu teks atau visual
lebih mendominasi satu dari lainnya. Simbiosis ini disebut dengan simbiosis
hegemonis.

Gambar 4.43 Contoh simbiosis hegemonis dalam Buff Knight-Jagoan Jones

Gambar pedang, helm zirah, baju zirah, celana zirah, dan sepatu zirah
tidak membutuhkan teks untuk menjelaskan nama setiap properti tersebut
sehingga pengembang lebih cenderung memilih visualisasi properti daripada
teksnya. Hubungan ini menunjukkan bahwa simbiosis hegemonis muncul pada
bagian aset ini yaitu simbiosis hegemonis yang menekankan pada visual atau
lebih hematnya disebut dengan hegemonis visual. Simbiosis hegemonis visual
identik dengan game yang memberikan penekanan pada gameplay seperti game
racing, shooting, fighting, bullet hell, platformer, dan game dengan penekanan
genre pada gameplay-nya karena hegemonis visual pada game tersebut, walaupun
mempunyai visual yang cenderung berbeda, mempunyai sebuah konvensi format
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visual yang sama. Contoh di atas menunjukkan bahwa kostum satria, walaupun
bentuknya berbeda, pada dasarnya berformat sama yaitu helm, baju zirah, celana,
dan sepatu. Berbeda dari visualisasi properti yang dipakai avatar dalam game,
pada bagian deskripsi upgrade yang dieksekusi terhadap pedang ditambahkan
penjelasan mengenai efek positif dari upgrade tersebut. Hubungan ini
menunjukkan sebuah simbiosis mnemonik antara efek positif upgrade dan
perubahan fisik dari efek tersebut. Contoh di atas menggambarkan bahwa dalam
satu aset, dalam contoh di atas adalah aset parpahernalia, dapat memungkinkan
terdapatnya lebih dari satu simbiosis.

Sementara itu, jika penekanannya

cenderung terletak pada teksnya, simbiosis hegemonisnya adalah tekstual.
Simbiosis ini identik dengan game yang menekankan sisi game story-nya karena
estetika linearitas yang harus dipertahankan dalam sebuah game dengan genre
game story driven seperti visual novel memperlakukan hubungan teks dan visual
dengan memberikan penekanan lebih pada teksnya.
Sebuah simbiosis hegemonis dapat dimaksudkan pada kecenderungan
untuk mengarahkan pemain pada sebuah visual tertentu dengan tujuan untuk
melakukan distraksi pada informasi lain yang terbungkus secara anamorfosis.
Contohnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.44 Simbiosis hegemonis sebagai distraktor dalam Criminal Case
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Potongan gambar di atas adalah bagian scene pada kasus The Death of Rosa Wolf.
Terdapat 68 barang yang jika dapat menemukannya semua, pemain akan
mendapatkan nilai yang tinggi. Pencarian barang-barang tersebut dibantu dengan
keberadaan nama barang di bagian bawah layar. Nama barang yang terpampang di
layar ini terhegemoni oleh keberadaan visual barang yang mendorong pemain
secara cepat mengklik visual barang yang tertangkap mata. Oleh karena itu,
keberadaan tekstual berupa nama barang cenderung berfungsi sebagai distraktor
bagi pemain sehingga pemain terhalang untuk mendapatkan nilai tertinggi yang
darinya terbuka sebuah kemungkinan untuk mengulangi game-nya. Di dalam studi
game, daya game untuk terus diulangi permainannya disebut dengan replayability.
Dalam kaitannya dengan simbiosis hegemonis, kasus di atas menandakan bahwa
simbiosis hegemonis berperan terhadap gameplay sebuah game.
Sama halnya dengan struktur mekanis-naratif, simbiosis diegetis, dalam
kaitannya dengan pelokalan, memiliki kemungkinan untuk bergeser saat sebuah
aset dilokalkan dan pergeseran ini memberikan dampak terhadap ludifikasi sebuah
aset. Pergeseran simbiosis diklasifikasikan menjadi (a) pergeseran penuh, (b)
pergeseran parsial, (c) pergeseran implikatif.
a. Pergeseran Penuh
Simbiosis diegetis mengalami pergeseran yang eksplisit dari mnemonik ke
hegemonis atau sebaliknya. Game yang mengalami pergeseran penuh dalam
simbiosis diegetis setelah dilokalkan cenderung memiliki pertimbangan utama
pada permasalahan legalitas dan budaya yang diasumsikan mempengaruhi
komersialitas dan keberterimaan game tersebut sehingga penyensoran sebuah aset
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dianggap diperlukan untuk dieksekusi. Pergeseran penuh tidak ditemukan di
empat judul game yang dianalisis namun ditemukan di game lain di luar game
yang dianalisis. Salah satu contohnya adalah perubahan visualisasi dan teks nama
karakter pada Mighty Final Fight seperti yang telah dibahas di bab II.
b. Pergeseran parsial
Pada pergeseran parsial, simbiosis diegetis tidak mengalami pergeseran
namun yang bergeser adalah elemen dominatif yang membangun simbiosis
tersebut. Contoh berikut dari Buff Knight dengan versi bahasa Indonesia, Jagoan
Jones, akan membantu memberikan ilustrasinya:

Gambar 4.45 Dominasi simbiosis hegemonis

Contoh gambar di atas menunjukkan perbedaan kecenderungan implementasi
simbiosis pada aset judul. Buff Knight dan Jagoan Jones sama-sama memiliki
kecenderungan menggunakan simbiosis hegemonis karena ketiadaan visualisasi
teks namun keduanya memiliki kecenderungan yang berbeda dalam konteks
penggunaan teks dan visual. Simbiosis hegemonis pada Buff Knight ditunjukkan
melalui teks dan visual yang terlihat dari penggunaan gambar kontroler game.
Sementara itu pada Jagoan Jones, teks menghegemoni asetnya karena ketiadaan
visualisasi sebagai representasi dari teks tersebut. Walaupun tidak dijumpai
sebuah pergeseran simbiosis, pelokalan di atas menunjukkan sebuah pergeseran
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elemen yang menjadi poin hegemoni yaitu teks dan visual pada versi bahasa
inggris bergeser menjadi teks saja pada versi bahasa Indonesia. Contoh lainnya
adalah opening cinematics dari Booya Texas Poker:

Gambar 4.46 Contoh pergeseran simbiosis diegetis

Opening cinematics pada Booya Texas Poker pada subtitle This is a contest of
intelligence and wealth disimbiosiskan dengan satu scene yaitu scene seperti yang
ditampilkan di potongan gambar kiri atas. Namun pada versi bahasa Indonesia
yang

dilokalkan

menjadi

Ini

adalah

pertikaian

mendebarkan

antara

KEPINTARAN dan UANG dibutuhkan dua scene untuk menggambarkan subtitle
tersebut yaitu scene pada gambar kanan atas yang kemudian disusul oleh gambar
pada kiri atas. Perbedaan ini menggambarkan bahwa pada versi bahasa Indonesia,
pertikaian, pintar dan uang membutuhkan representasi visual yang menekankan
pada gambar yang memperlihatkan sekumpulan orang, orang yang terlihat sedang
berpikir dan menyusun strategi, kumpulan chip, dan versi zoom in dari ketiganya.
Dalam versi Inggrisnya, potongan gambar kanan atas digunakan untuk
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memvisualisasi kalimat Billions of players are crazy about it dengan gambar
sekumpulan orang banyak sebagai representasinya.

Gambar 4.47 Hubungan visual dan teks yang berbeda

Pada contoh di atas baik versi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia samasama menggunakan simbiosis mnemonik namun keduanya memiliki perspektif
yang berbeda dalam menunjukkan realisasi teks dan visualnya. Pergeseran
semacam ini adalah pergeseran parsial karena elemen intrinsik pembangun
simbiosisnyalah yang bergeser.
Pergeseran berikutnya adalah pergeseran implikatif. Pergeseran implikatif
terjadi karena terdapat inkonsistensi dalam pelokalan teksnya yang berdampak
secara estetika terhadap realisasi teks dan visual. Salah satu contohnya adalah
penjelasan tata cara bermain poker pada Booya Texas Poker sebagai berikut:
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Gambar 4.48 Inkonsistensi tekstual

Inkonsistensi pelokalan yang ditemukan di atas terletak pada inkonsistensi
tekstual yaitu pada pelokalan hole cards menjadi kartu dasar. Pada tutorial yang
menjadi satu dengan narasi game-nya, seperti sudah disinggung di awal mengenai
struktur mekanis-naratif, hole cards dilokalkan menjadi kartu tangan karena
penekanan pada tindakan yang diambil oleh pemain kartunya. Pelokalan ini
berubah pada tutorial yang terpisah dari narasinya. Kondisi ini menggambarkan
bahwa terdapat sebuah pergeseran implikatif dalam hubungan realisasi antara teks
dan visualnya.
Simbiosis diegetis dengan pergeserannya sepeti yang dijelaskan di atas
terkait dengan struktur mekanis-naratif sebuah game karena struktur mekanisnaratif dan simbiosis bertaut bersama dalam menstrukturisasi sebuah aset. Contoh
dari Booya Texas Poker mengenai pergeseran implikatif, semisal, menunjukkan
terdapatnya sebuah hubungan univocal dengan pergeseran tersebut. Univokalitas
yang ditunjukkan oleh Booya Texas Poker muncul karena aset tempat munculnya
struktur itu adalah aset tutorial yang membutuhkan sebuah eksplisitasi informasi
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yang memudahkan pemain dalam memahami cara memainkannya. Eksplisitasi ini
bersinergi dengan simbiosis mnemonik yang menunjukkan hubungan realisasi
visual dan naratif yang eksplisit. Sinergi ini sedikit mengalami pergeseran saat
sebuah inkonsistensi tektsual muncul dengan melibatkan inkonsistensi pelokalan
hole cards yang dilokalkan menjadi kartu tangan dan juga kartu dasar. Sinergi
yang muncul dari hubungan struktur mekanis-naratif dan simbiosis ini berperan
terhadap pencirian sebuah aset game. Sebagai contoh aset tutorial, dalam aset ini
eksplisitasi informasi memegang peranan kunci sebagai penciri dari aset tutorial
ini. Berdasarkan data yang diperoleh, semua tutorial dari keempat game dan versi
bahasa Indonesia memiliki hubungan sinergi ini. Berangkat dari data yang
menguatkan keberadaan penciri ini, hubungan antara struktur mekanis-naratif dan
simbiosis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 4.11 Hubungan Struktur Mekanis-Naratif dengan Simbiosis Diegetis
Hubungan
Sinergi

Struktur
Naratif
Univocal

Mekanis- Simbiosis
Diegetis
Mnemonik

Sinkronisasi Cryptic

Hegemonis

Resiprositas

Enigmatic

Hegemonis

Sintesis

Equivocal

Hegemonis

Aset
Judul
Tutorial
Paraphernalia (deskripsi)
Konfigurasi
Paraphernalia
(onomastik)
Pre-battle dialogue
Post-battle dialogue
Battle Dialogue
Non Cutscene Dialogue
Cutscene Dialogue
Puzzle Solving
Background Music
(BGM)
Lagu Tema
Opening Cinematics
Ending Cinematics
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Dengan mengetahui konstruksi aset seperti yang diklasifikasikan di atas, penilaian
pelokalan dapat dieksekusi dengan komprehensif karena penilaian tidak hanya
berkutat pada elemen yang hanya muncul di permukaan (surface) saja namun juga
elemen di dalam (depth) yang mengkonstruksi sebuah aset. Dengan memahami
elemen permukaan dan dalam ini, tester tidak hanya akan mengekseminasi
operasionalitas sebuah game yang sudah dilokalkan namun juga mampu melihat
fungsi dari sebuah aset dan struktur pembentuknya. Keterkaitan ini juga
menandakan bahwa aset yang menjadi penghubung struktur dan simbiosis
berperan signifikan dalam membentuk struktur game sehingga fokus dari
pelokalan dan penilaian kualitas pelokalan juga harus menempatkan aset sebagai
fokus primer. Oleh karena itu, jika tester dihadapkan dengan kasus seperti Booya
Texas Poker seperti di atas, tester tersebut tidak hanya akan memastikan bahwa
elemen tekstual game selaras dengan elemen mekanis game tetapi juga mampu
untuk menganalisis dampak sebuah pelokalan terhadap ludifikasi yang dimiliki
oleh sebuah game.
c) Tingkat Pelokalan
Tingkat pelokalan adalah elemen terakhir dalam konstruksi penilaian kualitas
pelokalan berbasis ludifikasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, terdapat
tiga tingkat pelokalan video games yaitu full localization (pelokalan penuh),
partial localization (pelokalan parsial), dan no localization (nir pelokalan)
(Mangiron dan O’Hagan, 2013). Pelokalan penuh merujuk kepada dilokalkannya
elemen tekstual, suara, dan visual sedangkan pelokalan parsial merujuk kepada
pelokalan yang dilakukan pada elemen tekstual saja. Sementara itu nir pelokalan
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merujuk kepada adopsi total game seperti aslinya. Tingkat pelokalan ini terkait
erat dengan aset penyusun game karena pada asetlah sebuah tingkat pelokalan
dapat diketahui. Setiap aset memiliki kecenderungan yang berbeda dalam
kaitannya dengan tingkat pelokalan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh (1)
konvensi konten game, (2) biaya pelokalan, (3) model pelokalan (sim-ship, post
gold, atau final mix/internasional), dan ketiganya bisa menjadi bagian kebijakan
perusahaan ataupun di luar kebijakan (disarikan dengan modifikasi dari Mangiron
dan O’Hagan; 2013; Bernal-Merino, 2014). Keempat kecenderungan dalam
melokalkan aset di atas memberikan pengaruh terhadap kualitas pelokalan karena
implementasi salah satu kecenderungan di atas pada sebuah aset akan membuka
kemungkinan munculnya sebuah pergeseran struktur mekanis-naratif dan
simbiosis diegetis yang bisa berujung kepada baik buruknya sebuah kualitas
pelokalan.
Implikasi yang dapat diperoleh dari keterkaitan antara aset, struktur mekanisnaratif, simbiosis diegetis, tingkat pelokalan dan kecenderungan pelokalan, dan
pergeseran sebagai akibat dari pelokalan adalah bahwa terdapat sebuah struktur
besar yang berangkat dari sebuah aset dalam memunculkan ludifikasi sebuah
game. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:
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Tingkat
Pelokalan dan

Kecenderungan
Pelokalan

Struktur
Mekanis-Naratif

Simbiosis
Diegetis

Struktur di atas adalah sebuah aset dengan struktur penyusunnya. Seperti yang
terlihat di atas, struktur mekanis-naratif, simbiosis diegetis, dan tingkat pelokalan
difusikan oleg kecenderungan pelokalan yang memberikan dampak signifikan
terhadap munculnya sebuah pergeseran struktur mekanis-naratif dan simbiosis
diegetis dengan menggerakan sebuah tingkat pelokalan. Dalam kaitannya dengan
ludifikasi, setiap aset yang didalamnya terdapat tiga elemen dengan satu motor
penggerak, jika digabungkan dengan aset lainnya, akan membentuk sebuah
ludifikasi yang diimplementasikan dalam sebuah struktur makro yang disebut
dengan game.
Struktur di atas menggambarkan sebuah ludifikasi yang dibentuk oleh
sebuah game. Perbedaan genre akan memunculkan perbedaan struktur ludifikasi
dan struktur aset. Oleh karena itu, pelokalan memegang kunci dalam
mempertahankan ludifikasi yang dimiliki oleh sebuah game. Pergeseran yang
muncul pada ludifikasi sebuah game bisa memunculkan dampak positif ataupun
negatif sesuai dengan pertimbangan yang diambil saat sebuah pergeseran
dilakukan. Namun pada dasarnya, sebuah pergeseran ludifikasi, dalam perspektif

223

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

estetika, mereduksi estetika yang dimiliki oleh sebuah game. Pertimbangan
terhadap pergeseran estetika game menjadi sebuah topik yang krusial karena
estetika, menurut Schell, adalah area kunci pertama dari empat area kunci dalam
desain video game (2014). Dalam konteks studi penerjemahan, estetika game,
yang merupakan cerminan budaya sebuah komunitas (Lasch, 1974), memiliki
kedudukan seperti estetika pada karya sastra seperti prosa, puisi, dan drama yang
darinya

sebuah

penerjemahan

menghadapi

sebuah

tantangan

dalam

mentransferkan pesan estetis dari karya tersebut.
Guttari (1995), dalam kaitannya dengan estetika ini, mengajukan sebuah
paradigma mengenai mechanism dan machinism. Yang pertama berkenaan dengan
produksi objektifitas dan yang terakhir dengan produksi subjektifitas. Dalam
kaitannya dengan, estetika dan etika, mechanism bersinggungan dengan etika dan
machinism dengan estetika karena etika terstruktur secara objektif sedangkan
estetika secara subjektif. Implikasi dari keberadaan mechanism dan machinism ini
adalah bahwa diskusi estetika tidak dapat dilepaskan dari diskusi etika sehingga
subjektifitas yang diusung oleh estetika dapat diartikulasikan secara objektif
melalui pembahasan etika. Dalam konteks penilaian kualitas pelokalan video
games, pergeseran estetika harus secara struktural dan prosedural dibahas dengan
melibatkan diskusi etika. Berangkat dari paradigma ini, dalam model ludifikasi
dibutuhkan penyertaan (a) model interpretif untuk mengungkapkan pergeseran
estetika

dengan

penyertaan

(b)

model

eksploratif

sebagai

prosedur

pengungkapannya, dan (c) model tekstonis sebagai pemersatu keduanya.
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1. Parameter Model Ludifikasi
Larose dalam Williams (2004) berpendapat bahwa adalah sebuah
ketidakmungkinan untuk menyusun sebuah penilaian kualitas terjemahan yang
komprehensif karena (a) jumlah parameter atau kriteria yang digunakan, (b)
kompleksitas keterkaitan antara parameter/kriteria, dan (c) waktu dan sumber
daya yang dihabiskan untuk mengimplementasikan penilaian tersebut. Pendapat
Larose ini mengimplikasikan bahwa sebuah kualitas penerjemahan, pelokalan
termasuk di dalamnya, sebuah model harus mempertimbangkan jenis dan jumlah
parameter, kerumitan parameter dan kerumitan yang ditimbulkan dari hubungan
antar parameter, dan kerumitan analisis yang berkaitan dengan waktu dan
pengguna model penilaian.
a) Parameter Kualitatif
Parameter kualitatif yang digunakan pada model ludifikasi ini mencakup
elemen struktur mekanis-naratif, simbiosis diegetis, dan tingkat pelokalan. Ketiga
elemen yang menjadi parameter kualitatif ini dianalisis dengan mengacu pada
pertanyaan sebagai berikut:
Tabel 4.12 Parameter Kualitatif
Elemen
Ludifikasi
Struktur
MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis

Parameter Kualitatif
a) Apakah struktur mekanis-naratifnya bergeser?
b) Bagaimanakah status bergeser maupun tidak
bergesernya struktur mekanis-naratif mempengaruhi
penciri setiap genre?
c) Mengapa pelokal memutuskan untuk merubah atau tidak
merubah struktur mekanis-naratif sebuah aset game?
a) Apakah simbiosis diegetisnya bergeser?
b) Bagaimanakah status bergeser maupun tidak
bergesernya simbiosis diegetis mempengaruhi penciri
setiap genre?
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c) Mengapa pelokal memutuskan untuk merubah atau tidak
merubah simbiosis diegetis sebuah aset game?
a) Apakah tingkat pelokalannya penuh, parsial, atau nir?
b) Bagaimanakah sebuah tingkat pelokalan mempengaruhi
struktur mekanis-naratif dan simbiosis diegetis?
c) Mengapa
pelokal
memutuskan
untuk
mengimplementasikan tingkat pelokalan tertentu?

b) Parameter Kuantitatif
Parameter kuantitatif diperlukan, selain sebagai penciri dilibatkannya
unsur eksploratif, untuk merasionalisasi secara numerik parameter kualitatifnya.
Parameter kuantitatif yang diaplikasikan pada model ludifikasi ini mencakup
tingkat bobot elemen ludifikasi dan status pergeseran elemen ludifikasi.
Tingkat bobot elemen ludifikasi berkenaan dengan tingkat krusialitas
setiap elemen ludifikasi yang digunakan sebagai dasar dalam konstruksi model
ludifikasi. Struktur Mekanis-Naratif, Simbiosis Diegetis, dan Tingkat Pelokalan
mempunyai pembobotan berbeda yang didasarkan pada kompleksitas struktur
setiap elemen. Pembobotannya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.16 Pembobotan dalam Model Ludifikasi
Elemen Ludifikasi
Bobot
Struktur
Mekanis- 3
Naratif

Simbiosis Diegetis

2

Tingkatan Pelokalan

1

Representasi
Kompleksitas
Linguistik Ludik (Pola dan Tripolar
Preferensi)
Ideologi Pengaruh
Ludologi -Naratologi
Linguistik Ludik (Pola dan Bipolar
Preferensi)
Tekstonomi
Pelokalan
Unipolar

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, bobot setiap elemen ludifikasi
diukur berdasarkan kompleksitas analisisnya yang diderivasikan dari representasi
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teori yang memayungi setiap elemen ludifikasinya. Struktur mekanis-naratif
adalah representasi linguistik ludik, ludologi, dan naratologi karena struktur
mekanis-naratif dikonstruksikan dari pola dan preferensi dalam linguistik ludik,
ideologi pengaruh yang berkenaan dengan eksplisitasi dan implisitasi informasi,
dan paradigma game sebagai sebuah mekanika dalam ludologi serta game sebagai
sebuah cerita dalam naratologi. Tiga unsur penyusun struktur mekanis-naratif ini
membentuk

sebuah

kompleksitas

tripolar

yang

darinya

tingkat

bobot

dinumeralisasikan menjadi angka 3. Simbiosis diegetis selain dikonstruksikan dari
teori linguistik ludik, juga disusun dengan berlandaskan pada teori tekstonomi
yang memberikan penekanan pada fungsi pengguna yang diformulasikan menjadi
mnemonik dan hegemonis. Kompleksitas bipolar yang direfleksikan dari
linguistik ludik dan tekstonomi ini direalisasikan secara numerik dengan angka 2.
Tingkat pelokalan sebagai elemen ludifikasi yang terakhir yang dikonstruksikan
dari teori tingkat pelokalan diberikan pembobotan 1 karena unipolaritas yang
dimilikinya menunjukkan tingkat kompleksitas yang paling rendah.
Tabel 4.17 Parameter Kuantitatif
Elemen
Ludifikasi
Struktur
Mekanis-Naratif

Pergeseran Kuantifikasi

Klasifikasi

Uni-Uni

3

Baik

Uni-Cry

2

Sedang

Uni-Eni

2

Sedang

Uni-Equ

1

Buruk

Cry-Uni

2

Sedang

Cry-Cry

3

Baik

Bobot

3
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Cry-Eni

2

Sedang

Cry-Equ

2

Sedang

Eni-Uni

2

Sedang

Eni-Cry

2

Sedang

Eni-Eni

3

Baik

Eni-Equ

2

Sedang

Equ-Uni

1

Buruk

Equ-Cry

2

Sedang

Equ-Eni

2

Sedang

Equ-Equ

3

Baik

Mne-Mne

3

Baik

Mne-Heg

1

Buruk

Heg-Heg

3

Baik

Heg-Mne

1

Buruk

Penuh

3

Baik

Parsial

2

Sedang

Nir

1

Buruk

2

1

Tabel di atas menunjukkan bahwa struktur mekanis-naratif yang memilki
bobot 3 direalisasikan kompleksitasnya tidak hanya pada tipe struktur dan
pergeserannya namun juga dalam bentuk kuantitatif dan klasifikasinya. Struktur
mekanis-naratif mempunyai 16 jenis pergeseran yang direalisasikan menjadi 4
pergeseran untuk nilai 3, 10 untuk nilai 2, dan 2 untuk nilai 1 yang didistribusikan

228

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

secara tripolar pada pergeseran univocal dan equivocal dan bipolar pada
pergeseran cryptic dan enigmatic. Kompleksitas ini selaras dengan bobot 3 yang
dimiliki oleh struktur mekanis-naratif seperti yang dibahas pada penjelasan Tabel
4.8.
Berbeda dengan struktur mekanis-naratif yang memiliki kompleksitas
dalam kuantifikasi dan klasifikasi, simbiosis diegetis dalam strata kompleksitas
berada di bawah struktur mekanis-naratif. Simbiosis diegetis didesain memiliki
polarisasi kuantitatif dan klasifikatif yang dikotomis diferentiatif karena hanya
mempunyai penilaian 3 dan 1 dengan klasifikasi baik dan buruk. Desain ini
didasarkan pada kemungkinan pergeseran yang hanya berjumlah 4 dengan
polarisasi yang dikotomis diferentiatif. Polarisasi 3 (baik) dan 1(buruk) ini
sepertinya tidak memberikan porsi bagi parsialisasi antara baik dan buruk yang
menghasilkan nilai sedang namun jika dipadukan dengan bobot 2 yang diberikan
pada simbiosis diegetis dan struktur mekanis-naratif, nilai sedang tersebut
memiliki

probabilitas

untuk

muncul.

Hubungan

inilah

yang

menjadi

pengejawantahan dari mode of traversal dalam tekstonomi yang menempatkan
setiap elemen berbeda secara karakteristik dan akesibilitas yang darinya, dalam
sebuah model asesmen, kuantifikasi dan klasifikasi juga menjadi berbeda.
Hubungan semacam ini juga terlihat dari keberadaan tingkat pelokalan yang
diberikan bobot 1 dengan perlakuan komplementif terhadap kuantifikasi dan
klasifikasi yang direalisasikan menjadi 3 (baik), 2 (sedang), 1 (buruk).
Keberadaan elemen terakhir ini, karena fungsi elemennya sebagai jembatan yang
menghubungkan struktur dan simbiosis, menjadi sebuah determinan bagi
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kuantifikasi dan klasifikasi struktur mekanis-naratif dan simbiosis diegetis yang
secara performatif tidak menunjukkan keseimbangan kuantifikatif dan klasifikatif.
1. Desain Model Penilaian Kualitas Pelokalan Berbasis Ludifikasi
Parameter dan pembobotan seperti yang dikemukakan di atas diintegrasikan
dengan penciri genre game untuk disusun menjadi model penilaian kualitas
pelokalan berbasis ludifikasi seperti berikut:

Genre
Gameplay
Driven

Elemen
Ludifikasi
Struktur
Mekanis
Naratif

Bobot
3

Simbiosis
Diegetis

2

Tingkat
Pelokalan

1

Penilaian
Grade 3
Grade 2
Struktur
Elemen
mekanismekanis
naratif tidak dalam struktur
bergeser
mekanisnaratif tidak
bergeser
sementara
elemen
naratifnya
bergeser

Grade 1
Elemen
mekanis
dalam
struktur
mekanisnaratif
bergeser baik
elemen
naratifnya
bergeser
ataupun tidak
Setelah
Setelah
Setelah
pelokalan
pelokalan
pelokalan
dikerjakan,
dikerjakan,
dikerjakan,
simbiosis
simbiosis
simbiosis
yang muncul yang muncul yang muncul
adalah
adalah
adalah
simbiosis
simbiosis
simbiosis
mnemonik
mnemonik
mnemonik
hegemonik
hegemonik
visual
tekstual
Penuh
Parsial
Nir

Genre berbasis gameplay-driven adalah genre yang menekankan pada game yang
tidak menekankan pada sisi naratifnya melainkan sisi mekanisnya. Genre game
yang masuk pada payung gameplay-driven ini adalah racing, sport, tower defense,

230

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

endless runner (non-narrative), bullet hell/shoot ‘em up (non-narrative), hidden
item (non-narrative), puzzle, casual, simulation dan platform (non-narrative).
Karena menekankan pada mekanisme bermainnya dan meniadakan sisi naratifnya,
penilaian untuk struktur mekanis-naratif dibobotkan lebih pada sisi mekanisnya
bukan pada sisi naratifnya pada grade 2 dan demikian juga pada simbiosis diegetis
yang memberi penekanan pada hegemonik visual pada grade 2.

Genre
Game
Story
Driven

Elemen
Ludifikasi
Struktur
Mekanis
Naratif

Bobot
3

Simbiosis
Diegetis

2

Tingkat
Pelokalan

1

Penilaian
Grade 3
Grade 2
Struktur
Elemen naratif
mekanisdalam struktur
naratif tidak mekanis-naratif
bergeser
tidak bergeser
sementara
elemen
mekanisnya
bergeser

Grade 1
Elemen naratif
dalam struktur
mekanisnaratif
bergeser baik
elemen
mekanisnya
bergeser
ataupun tidak
Setelah
Setelah
Setelah
pelokalan
pelokalan
pelokalan
dikerjakan,
dikerjakan,
dikerjakan,
simbiosis
simbiosis yang simbiosis
yang muncul muncul adalah yang muncul
adalah
simbiosis
adalah
simbiosis
hegemonik
simbiosis
mnemonik
tekstual
hegemonik
visual
Penuh
Parsial
Nir

Genre yang termasuk dalam game story-driven adalah game yang menekankan
pada sisi naratif sehingga pemain game diarahkan untuk menikmati ceritanya
bagian per bagian yang dapat diakses secara kondisional. Genre seperti visual
novel dan point and click adventure menekankan pada penyajian cerita selayaknya
pada novel dengan mode traversal sebagai penciri video game. Beranjak dari fitur
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spesifik di atas, penilaian struktur mekanis-naratif dan simbiosis diegetis grade 2
ditekankan pada elemen naratif dan simbiosis hegemonik tekstual.
Genre

Elemen
Ludifikasi
GameplayStruktur
Game Story Mekanis
Driven
Naratif

Bobot
3

Penilaian
Grade 3
Grade 2
Struktur
Elemen
mekanismekanis dalam
naratif
tidak struktur
bergeser
mekanis-naratif
tidak bergeser
sementara
elemen
naratifnya
bergeser (jika
elemen
Role
Playing Game
(RPG)
bukan
merupakan
elemen primer
di dalam gamenya)

Elemen naratif
dalam struktur
mekanis-naratif
tidak bergeser
sementara
elemen
mekanisnya
bergeser
(jika
elemen
Role
Playing
Game
(RPG)
merupakan
elemen primer
di dalam gamenya)

Simbiosis
Diegetis

2

Setelah
pelokalan
dikerjakan,
simbiosis yang
muncul adalah

Setelah
pelokalan
dikerjakan,
simbiosis yang
muncul adalah

Grade 1
Elemen
mekanis dalam
struktur
mekanisnaratif
bergeser
sementara baik
elemen
naratifnya
bergeser atau
tidak
(jika
elemen Role
Playing Game
(RPG) bukan
merupakan
elemen primer
di
dalam
game-nya)
Elemen naratif
dalam struktur
mekanisnaratif
bergeser baik
elemen
mekanisnya
bergeser atau
tidak
(jika elemen
Role Playing
Game (RPG)
merupakan
elemen primer
di
dalam
game-nya)

Setelah
pelokalan
dikerjakan,
simbiosis yang
muncul adalah

232

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

simbiosis
mnemonik

simbiosis
hegemonik
visual
(jika
elemen
Role
Playing Game
(RPG)
bukan
merupakan
elemen primer
di dalam gamenya)

simbiosis
hegemonik
tekstual (jika
elemen Role
Playing Game
(RPG) bukan
merupakan
elemen primer
di
dalam
game-nya)
Setelah
pelokalan
dikerjakan,
simbiosis yang
muncul adalah
simbiosis
hegemonik
visual
(jika
elemen Role
Playing Game
(RPG) bukan
merupakan
elemen primer
di
dalam
game-nya)

Tingkat
Pelokalan

1

Penuh

Setelah
pelokalan
dikerjakan,
simbiosis yang
muncul adalah
simbiosis
hegemonik
tekstual
(jika
elemen
Role
Playing Game
(RPG)
merupakan
elemen primer
di dalam gamenya)
Parsial
Nir

Bahwa kompleksitas gameplay and gamestory driven adalah yang tertinggi
dibandingkan dengan dua genre lainnya terlihat dari penilaian grade 2 dan 1 yang
mempunyai kriteria penilaian berbasis kondisional. Yang dimaksud dengan basis
kondisional adalah bahwa penilaian grade 2 dan 1 pada struktur mekanis-naratif
dan simbiosis diegetis memerlukan pertimbangan keberadaan RPG yang
merupakan pengejawantahan genre game yang merupakan integrasi gameplay dan
game story driven yang darinya semua genre dapat menderivasi dan melekatkan
elemen RPG padanya.
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C. Implementasi Model Ludifikasi dalam Analisis Kualitas Pelokalan
Video games
Implementasi sebuah model untuk digunakan sebagai sarana analisis
mencakup dua elemen yaitu (a) bentuk model dan (b) prosedur pengaplikasian.
Bentuk model merujuk kepada pengemasan parameter dan pembobotan dalam
satu format analisis yang memungkinkan analis menilai kualitas pelokalan video
games dengan aset sebagai fokus utamanya. Prosedur pengaplikasian berkenaan
dengan tata cara sebuah model digunakan untuk menilai sesuatu, dalam hal ini
model tersebut adalah model ludifikasi yang digunakan untuk menilai penilaian
kualitas pelokalan video games.
Model ludifikasi berbentuk box plot yang, dalam teori visualisasi
informasi (infovis), didesain untuk menunjukkan sebuah hubungan antar data dan
pengaruh yang dimunculkan oleh hubungan tersebut. Karena di dalam proses
analisisnya melibatkan sebuah proses hierarkis, box blot dikombinasikan dengan
Tree Map yang didesain untuk menyajikan keterkaitan data dan tahapan yang
harus ditempuh untuk mendapatkan makna komprehensif dari keterkaitan
tersebut. Kombinasi keduanya ini menghasilkan diagram sebagai berikut:
Aset: Nama Misi
Simbiosis
Diegetis

Mnemonik

Struktur MekanisNaratif

Meta-Ana
(Cryptic)
Cryptic bergeser = 3x2
Simbiosis Diegetis bergeser = 2x2
Pelokalan Parsial = 1x2
2+4+6/6=2

Tingkat Pelokalan

Struktur MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis

Parsial

Meta-Meta
(Univocal)

Hegemonis
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Perintah mekanis disajikan secara metamorfis (eksplisit) yaitu bahwa pemain melalui Spider-Man
harus mengalahkan Psycho Soldiers. Sementara itu Psycho Soldiers adalah nama tim yang secara
naratif terdapat sebuah pesan implisit mengenai hubungan Spider-Man dengan Tim Avengers, yang
direalisasikan sebagai kostum rahasia yang dipakai Peter Parker saat bergabung dengan Avengers.
Oleh karena itu, pesan naratifnya adalah anamorfis. Perpaduan antara metamorfisme mekanis dan
anamorfisme naratif menjadikan struktur mekanis-naratif sumbernya adalah Cryptic. Struktur
mekanis-naratif ini bergeser menjadi Univocal karena alih-alih mempertahankan Psycho Soldiers
agar identitas anamorfis pesan naratifnya tidak berubah, pelokal memilih mengalihkannya menjadi
Prajurit Gila. Oleh sebab itu, terdapat sebuah pergeseran dari Cryptic ke Univocal. Terdapat
pergeseran simbiosis diegetis dari mnemonik dan hegemonis seperti yang terlihat dari terdapatnya
visualisasi dari psycho soldiers pada versi bahasa inggris dan hilangnya visualisasi tersebut pada
versi bahasa Indonesia. Pergeseran juga terjadi pada struktur mekanis-naratifnya dari cryptic
menjadi univocal. Dalam kaitannya dengan genre makro Spider-Man Unlimited yaitu GameplayStory Driven dengan penekanan pada sisi gameplay, penyajian naratif secara anamorfis menguatkan
sisi gameplay pada game ini. Pergeseran struktur mekanis-naratif justru melemahkan sisi reflektif
gameplay-nya.
Dalam perspektif luden, terlihat pergeseran luden dari Referential, penciri Bullet Hell, menjadi
Definitive, penciri Casual. Luden Referential berasal dari kombinasi simbiosis diegetis mnemonik,
struktur mekanis-naratif cryptic, dan preferensi mekanis eksplorasi yang terlihat dari keharusan
pemain untuk mengeksplorasi arena untuk melakukan serangan yang tepat kepada musuh. Luden
Casual terlihat dari kombinasi simbiosis diegetis hegemonis, struktur mekanis-naratif univocal, dan
preferensi eksploratif, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pergeseran ini menandakan bahwa fokus
utama luden asal adalah tempo permainan yang cepat yang ditawarkan oleh Spider-Man Unlimited
sedangkan luden sasaran adalah sifat game-nya yang kasual, sifat utama game berbasis mobile.
Temuan menarik dari data di atas adalah bahwa modifikasi ukuran kotak dialog agar dapat
menampung pesan yang akan disampaikan. Modifikasi ini menarik karena walaupun kotak
dialognya diperbesar, tetap terdapat sebuah permasalahan pada penyampaian pesan struktur
mekanis-naratif, yang mengindikasikan ketidaktahuan pelokal terhadap makna naratif anamorfis
yang terdapat pada struktur mekanis-naratif sumber.

Seperti yang terlihat di atas, terdapat lima bagian format penilaian kualitas
pelokalan video games yaitu (a) nama aset, (b) elemen ludifikasi, (c) klasifikasi
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elemen ludifikasi, (d) screenshot bagian aset game yang dinilai, (e) kuantifikasi
penilaian, dan (f) sajian analisis kualitatif terhadap bagian aset game yang dinilai.
Bagian pertama, nama aset, seperti yang sudah disinggung sebelumnya pada Bab
II, III dan Bab IV awal, berkenaan dengan bagian game yang menjadi fokus
pengaplikasian pelokalan. Bagian kedua yaitu elemen ludifikasi yang disajikan
pada sisi kiri dan kanan dengan tingkat pelokalan di tengah untuk
merepresentasikan dan merefleksikan logika penerjemahan yaitu pengalihan
bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan tingkat pelokalan sebagai sarana
pengalihannya. Bagian ketiga, klasifikasi elemen ludifikasi, juga disajikan sama
dengan sajian elemen ludifikasi agar pembaca dapat mengikuti alur penilaian
bagian aset yang dinilai. Bagian keempat, screenshot dari bagian game yang
dinilai, diperlukan untuk ditampilkan untuk menunjukkan keterkaitan antara
elemen linguistik, kosmetik, dan operasional dalam lingkup text string yang
mempunyai fungsi mekanis dan naratif. Bagian kelima yaitu kuantifikasi penilaian
bertujuan untuk mengungkapkan kualitas bagian yang dinilai dalam format nilai
rata-rata.

Bagian

keenam,

sajian

penilaian

kualitatif,

bertujuan

untuk

mendeskripsikan dan mengungkapkan alasan dibalik diperolehnya sebuah nilai
rata-rata pada bagian aset yang dinilai.
Bentuk penilaian model ludifikasi di atas diimplementasikan secara
prosedural dalam langkah-langkah sebagai berikut:
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Menentukan fokus penilaian yang berkenaan dengan eksplisitasi dan
implisitasi pesan mekanis dan naratif pada aset game
Fokus penilaian dalam sebuah screenshot dapat bervariasi sesuai dengan

tujuan penilaian pelokalan itu sendiri. Yang menjadi perhatian adalah bahwa yang
dinilai oleh penilai adalah text string yang keberadaanya harus dikaitkan dengan
elemen kosmetik dan operasional yang darinya aspek mekanis dan naratif muncul.
Dalam contoh di atas, aset tempat data yang dinilai muncul adalah aset nama misi,
aset yang cenderung muncul pada game berelemen action yang berfungsi untuk
memberikan informasi naratif dan mekanis kepada pemain agar mereka dapat
menyelesaikan misi yang akan dihadapi. Contoh analisis di atas ditujukan untuk
mengungkapkan struktur mekanis-naratif, simbiosis diegetis, dan tingkat
pelokalan yang diaplikasikan pada aset nama misi.
b) Menganalisis elemen ludifikasi
Analisis elemen ludifikasi dimulai dari teks sumber, tingkat pelokalan, dan
diakhiri dengan teks sasaran. Tujuannya adalah untuk menunjukkan sebuah proses
pelokalan. Analisis kuantitatif mengikuti analisis elemen ludifikasi untuk
memberikan gambaran numeral mengenai nilai kualitas pelokalan bagian aset
yang dinilai. Analisis kualitatif menyusul analisis kuantitatif guna memberikan
gambaran lebih detil mengenai alasan di balik kemunculan sebuah nilai
kuantitatif. Dalam melakukan analisis kualitatif, pertimbangan yang diambil
adalah sebagai berikut:
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1. Pengungkapan ideologi pengaruh
Ideologi pengaruh, seperti yang sudah dibahas pada Bab II, berkenaan dengan
penyajian pesan mekanis, naratif, dan diegetis dari game kepada pemain dengan
jalan

anamorfis,

penyampaian

pesan

secara

implisit,

dan

metamorfis,

penyampaian pesan secara eksplisit, yang memberikan pengaruh terhadap cara
pemain bermain (Aarseth, 1997). Dalam contoh bagian nama misi di atas, pesan
naratif dalam struktur mekanis-naratif sumbernya adalah anamorfis karena
terdapat petunjuk naratif dalam kaitannya dengan cerita Spider-Man dalam
misinya membantu the Avengers. Penyampaian pesan naratif secara anamorfis ini
bergeser menjadi metamorfis setelah pelokalan parsial diimplementasikan.
Dampaknya adalah pergeseran struktur mekanis-naratif dari Cryptic menjadi
Univocal sehingga nilainya satu. Nilai dua mengasumsikan bahwa secara estetis
pergeseran struktur mekanis-naratif ini memberikan ideologi pengaruh yang
berbeda dari game asal ke game yang sudah dilokalkan.
2. Pembahasan elemen mekanis-naratif dalam kaitannya dengan simbiosis
diegetis
Pengungkapkan ideologi pengaruh bertaut dengan elemen mekanis-naratif
serta simbiosis diegetis yang ditunjukkan oleh bagian aset yang sedang dianalisis
karena terkait dengan penyampaian pesan mekanis dan naratif yang kepadanya
pemain berinteraksi. Pembahasan ini dengan ideologi pengaruh harus dilengkapi
dengan penyajian bukti dari game-nya sehingga alasan yang diberikan terkait
dengan nilai mempunyai tingkat kepercayaan yang baik. Simbiosis diegetis dinilai
dengan memfokuskan pada hubungan antara teks dan visual yang paling
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mendominasi. Contoh di atas yang berkaitan dengan Psycho Soldiers, terlihat
bahwa hubungan teks-visual yang dapat dianalisis adalah nama Psycho Soldiers
yang mempunyai representasi visual pada aset sumbernya namun dihilangkan
pada aset sasaran sehingga simbiosis diegetisnya bergeser dari mnemonik menjadi
hegemonis.
c) Menganalisis keterkaitan antara elemen ludifikasi dengan struktur
pembentuk aset
Struktur pembentuk aset atau luden, seperti yang sudah dibahas di Bab II,
berkenaan dengan pengaruhnya terhadap identitas sebuah genre game. Dengan
mengungkapkan struktur pembentuk aset ini, mereka yang berkepentingan
terhadap analisis kualitas pelokalan sebuah video games dapat mengetahui jenis
genre mikro yang menjadi bagian genre game makro tertentu dan pergeserannya
setelah sebuah aset dilokalkan. Pada contoh di atas terlihat bahwa aset nama misi
cenderung mempunyai luden yang diklasifikasikan sebagai Referential yang
merupakan penciri game bergenre Bullet Hel. Setelah dilokalkan, luden ini
bergeser menjadi Definitive, penciri game bergenre Casual. Pergeseran luden ini
menandakan bahwa pelokalan berperan sangat signifikan terhadap identitas
bermain, ludifikasi, sebuah game. Dengan mengungkapkan terdapat tidaknya
pergeseran luden menandakan pentingnya untuk tidak mendemarkasikan antara
pelokalan video game dengan linguistik ludik dan studi game. Contoh yang lain
untuk memperjelas keterkaitan antara luden dan elemen ludifikasi adalah sebagai
berikut:
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Simbiosis
Diegetis

Struktur
MekanisNaratif

Tingkat Pelokalan

Struktur
MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis

Mnemonik

Ana-Meta
(Enigmatic)

Parsial

Ana-Meta
(Enigmatic)

Mnemonik

Genre: Gameplay and Gamestory Driven dengan kecenderungan pada gameplay
Struktur Mekanis-Naratif : 3 x 3
Simbiosis Diegetis: 3 x 2
Tingkat Pelokalan: 2 x 1
Total: 9+6+2/6: 2,8 (baik)
Struktur mekanis-naratif yang terdiri dari anamorfis dan metamorfis menghasilkan
sebuah struktur enigmatic yang menandakan bahwa terdapat sebuah pesan
mekanis yang disembunyikan dan harus ditelaah oleh pemain game agar dapat
menyelesaikan game dengan baik. Pesan tersebut adalah bahwa pemain harus
mengganti senjata atau melakukan upgrade terhadap senjata yang sudah ada guna
mempermudah pemain dalam menghadapi tantangan di setiap stage yang semakin
sulit. Simbiosis diegetis bagian aset ini adalah mnemonik karena secara dominan
elemen tekstual mempunyai representasi visual baik yang disajikan secara
langsung maupun secara kondisional. Ketika pelokalan parsial diaplikasikan, tidak
dijumpai pergeseran simbiosis diegetis sehingga diasumsikan bahwa pelokal
cenderung memberikan sentuhan pelokalan pada elemen naratif seperti pada
cutscenes. Dalam kaitannya dengan luden, tidak dijumpai pergeseran karena
struktur mekanis-naratif dan simbiosis diegetis yang membentuk luden Evocative,
yang merupakan penciri game dengan genre point and click adventure, tidak
mengalami pergeseran.

Luden evocative adalah penciri game dengan genre point and click adventure
yang digolongkan sebagai game dengan kencenderungan penekanan pada game
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story driven. Keberadaan luden ini pada Buff Knight menandakan terdapatnya
unsur adventure pada game-nya yang terlihat dari petualangan yang dilakukan
oleh sang satria dalam menyelamatkan putri dari cengkeraman naga. Sisi point
and click juga terlihat dari fungsi tapping pada layar seluler Android ketika
memainkan

game ini.

Dengan mengungkapkan keberadaan luden dan

kemungkinan pergeserannya, penilaian kualitas pelokalan video games menjadi
lebih komprehensif karena analisis terhadap kualitasnya tidak hanya menyentuh
bagian permukaan yaitu aset tetapi juga bagian dalam aset yang berkenaan dengan
genre game. Dalam contoh di atas, terlihat bahwa luden sumber dipertahankan
dengan baik untuk tidak bergeser walaupun tingkat pelokalannya adalah tingkat
pelokalan grade 2 yaitu pelokalan parsial. Agar ludennya tidak bergeser, terlihat
dari visualisasi kotak dialog di atas, pelokal memperbesar kotak dialog.
d) Menyarankan perbaikan
Perbaikan mencakup dua kategori yaitu perbaikan minor dan mayor.
Perbaikan minor terkait dengan pergeseran simbiosis diegetis atau salah satu
struktur mekanis atau naratif yang mengakibatkan diperolehnya nilai 2-3.
Sementara itu perbaikan mayor terkait dengan pergeseran simbiosis diegetis dan
struktur mekanis-naratif yang berdampak pada pemerolehan nilai antara 1-2.
Contoh lain dalam konteks menyarankan perbaikan adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.58 Aset nama misi

Kata breakdown selain bermakna kerusakan juga bermakna permasalahan
psikologis. Makna kedua ini berfungsi sebagai estetika naratif untuk stage di atas
yang dikuasai oleh Goblin terakhir yaitu Menace yang mempunyai permasalahan
kejiwaan paling parah di antara lima Goblin. Permasalahan kejiwaan yang diderita
Menace atau Lili Holister berkaitan erat dengan permasalahan komunikasi antara
dia, keluarganya, dan temannya. Narasi ini membangun sebuah estetika jika
dikaitan dengan nama misi yang harus ditempuh pemain di atas. Perbaikan yang
dapat dilakukan adalah dengan mengganti kata kerusakan dengan gangguan yang
pemakaiannya juga identik dengan permasalahan kejiwaan seperti pada gangguan
jiwa.
e) Mengakumulasikan penilaian
Langkah terakhir dalam mengaplikasikan model ludifikasi ini adalah dengan
mengakumulasikan nilai yang sudah diberikan kepada bagian-bagian aset yang
dinilai. Dengan mengakumulasikan nilai-nilai tersebut, sebuah aset dapat
diketahui kualitas pelokalannya. Contoh langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut:
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1. Mengakumulasikan Nilai Per Bagian dari Aset Tertentu
Langkah ini ditempuh dengan menilai setiap bagian aset tertentu yang dinilai.
Setiap genre mempunyai aset yang cenderung sama dengan diferensiasi pada
beberapa asetnya. Sebagai contoh aset tutorial. Setiap game mempunyai aset
tutorial namun mempunyai visualisasi yang berbeda sebagai penciri game
tersebut. Contoh lain adalah aset equipment. Aset ini hanya dipunyai oleh game
yang memasukkan unsur RPG di dalamnya. Walaupun mungkin terdapat dua jenis
game yang menggunakan aset equipment, keduanya, seperti pada contoh aset
tutorial, kemungkinan mempunyai penyajian menu antarmuka yang berbeda.
Contoh eksekusi langkah ini adalah sebagai berikut:
Aset: Post Battle Dialogue
Simbiosis
Diegetis

Hegemonis

Struktur
MekanisNaratif

Tingkat Pelokalan

Meta-Meta
(Univocal)
Pelokalan Parsial = 1x2
Simbiosis Diegetis tidak bergeser = 2x3
Univocal tidak bergeser = 3x3
2+6+9/6=2,3

Parsial

Struktur
MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis

Meta-Meta
(Univocal)

Hegemonis
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Tidak ada anamorfisme pesan dan pergeseran luden dari luden sumbernya Definitive, penciri
game Casual.
Simbiosis
Struktur
Tingkat Pelokalan
Struktur
Simbiosis
Diegetis
MekanisMekanisDiegetis
Naratif
Naratif

Hegemonis

Ana-Meta
(Enigmatic)
Pelokalan Parsial = 1x2
Simbiosis Diegetis tidak bergeser = 2x3
Enigmatic tidak bergeser = 3x3
2+6+9/6=2,8

Parsial

Ana-Meta
(Enigmatic)

Hegemonis
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Anamorfisme pesan mekanisnya terletak pada makna makan pizza setelah bertarung yang
secara mekanis merujuk kepada sebuah peringatan bagi pemain untuk melakukan power up,
pembukaan portal untuk memperoleh Spider-Man baru, dan fusi antara dua Spider-Man agar
level Spider-Man dapat selalu terjaga dalam tingkat yang tinggi sehingga lebih memudahkan
pemain dalam menyelesaikan misi dengan perolehan skor tertinggi. Anamorfisme ini dan
elemen luden lain tidak mengalami pergeseran dari luden sumbernya yaitu Representative,
penciri genre Tower Defense.
Simbiosis
Diegetis

Hegemonis

Struktur
MekanisNaratif

Tingkat Pelokalan

Ana-Meta
(Enigmatic)
Pelokalan Parsial = 1x2
Simbiosis Diegetis tidak bergeser = 2x3
Enigmatic bergeser = 3x2
2+6+6/6=2,3

Parsial

Struktur
MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis

Meta-Meta
(Univocal)

Hegemonis

Anamorfisme mekanisnya berasal dari makna lain dari lifesaver yaitu cincin penyelamat dan
kebal peluru. Makna yang pertama terkait secara mekanis dengan stage yang akan dihadapi
Spider-Man setelah bertemu dengan Black Cat yaitu stage yang dipenuhi dengan banyak
cincin, yang harus diterobos dengan sempurna oleh Spider-Man untuk mendapatkan
kemampuan combo counter yang menjadi semakin kuat setiap kali berhasil menerobos cincin
tersebut. Untuk memanfaatkannya, pemain secara implisit disarankan untuk
mengkonfigurasikan Spider-Mannya dengan mengganti Spider-Man yang dipunyai dengan
Spider-Man yang mampu memberikan bonus ring combo seperti Spider-Man (Surveillance
Suit), Agony, Dormammuverse Spider-Man, Spider-Cowboy, atau Fear Itself Spider-Man.
Dengan menggunakan salah satu Spider-Man tersebut, misi mengalahkan lima Goblin menjadi
lebih efisien. Makna kedua terkait dengan keberadaan Spider-Man yang mengenakan
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Bulletproof Armor yang memungkinkan pemain memperoleh +1 kombo serangan yang
memungkinkan timbulnya dampak kerusakan yang lebih besar pada lawan ketika lawan
terkena serangan Spider-Man yang mengenakan armor ini. Kombinasi antara struktur
mekanis-naratif enigmatic, simbiosis diegetis hegemonis, dan preferensi mekanis konfiguratif
ini memunculkan luden Representative, yang menjadi penciri game bergenre Tower Defense
yang menekankan pada penguatan pertahanan markas pemain agar tidak jatuh ke tangan
musuh. Luden ini bergeser menjadi Definitive, penciri game Casual. Pergeseran ini
menjadikan pelokalan ini memperoleh nilai 2,3 dengan catatan bahwa jika terbukti bahwa
perubahan luden didasarkan pada budaya gaming sasaran, pelokalan ini mengindikasikan
sebuah kemahiran pelokal dalam memperhatikan budaya gaming sasaran dengan game mobile
sebagai konteksnya.
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Struktur
MekanisNaratif

Hegemonis

Tingkat Pelokalan

Meta-Meta
(Univocal)
Pelokalan Parsial = 1x2
Simbiosis Diegetis tidak bergeser = 2x3
Univocal bergeser = 3x2
2+6+6/6=2,3

Parsial

Struktur
MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis

Meta-Ana
(Cryptic)

Hegemonis

Terdapat kesalahan pemahaman pesan oleh pelokal dari informasi asalnya. Post Battle
Dialogue yang diucapkan oleh Mary Jane di atas memberitahu bahwa para mahasiswa sudah
banyak yang dipikirkan bahkan tanpa kehadiran musuh Spider-Man dari dimensi lain yang
berniat menculik mereka. Dalam versi bahasa Indonesia, Mary Jane mengatakan bahwa
terdapat permasalahan lain yang dihadapi oleh mahasiswa selain musuh Spider-Man dari
dimensi lain. Perbedaannya adalah bahwa ekspresi Mary Jane cenderung empatis terhadap
mahasiswa yang sudah disibukkan dengan permasalahan perkuliahan namun masih juga
menjadi target orang jahat. Sementara itu versi bahasa Indonesia mengimplikasikan
terdapatnya permasalahan lain di luar kedatangan musuh dari dimensi lain. Kesalahpahaman
ini menjadikan struktur naratifnya bergeser dari metamorfis menjadi anamorfis dan pada
akhirnya menggeser luden dari Explicit menjadi Referential.

Simbiosis
Diegetis

Struktur
MekanisNaratif

Tingkat Pelokalan

Struktur
MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis
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Hegemonis

Meta-Meta
(Univocal)
Pelokalan Parsial = 1x2
Simbiosis Diegetis tidak bergeser = 2x3
Univocal tidak bergeser = 3x3
2+6+9/6=2,8

Parsial

Meta-Meta
(Univocal)

Hegemonis

Tingkat Pelokalan

Struktur
MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis

Ana-Meta
(Enigmatic)

Hegemonis

Tidak terdapat pergeseran luden Definitive.
Simbiosis
Diegetis

Hegemonis

Struktur
MekanisNaratif

Ana-Meta
(Enigmatic)
Pelokalan Parsial = 1x2
Simbiosis Diegetis tidak bergeser = 2x3
Enigmatic tidak bergeser = 3x3
2+6+9/6=2,8

Parsial
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Anamorfisme dalam data di atas muncul dalam struktur mekanisnya. Anamorfisme sumbernya
berkaitan dengan pesan implikatif bahwa Spider-Man harus memanfaatkan portal antar
dimensi untuk merekrut Spider-Man lain yang statusnya lebih tinggi baik itu rare, epic, dan
legendary guna menghadapi musuh yang juga semakin tangguh di setiap stage-nya. Luden
sumbernya yaitu Representative tidak mengalami pergeseran ketika dilokalkan ke dalam
bahasa Indonesia.
Analisis
Aset Post Battle Dialogue berkenaan dengan pernyataan kemenangan dari karakter yang
sedang dikendalikan oleh pemain. Di dalam Spider-Man: Unlimited, aset ini dibagi menjadi
dua jenis yaitu Post Battle Dialogue yang diujarkan oleh Spider-Man dan yang diujarkan oleh
karakter pendukung antara lain Mary Jane, Black Cat, Nick Fury dan karakter lainnya. Aset
ini cenderung didesain untuk menyampaikan pesan atau instruksi baik yang disajikan secara
anamorfis maupun metamorfis kepada pemain sebelum pemain melangkah ke stage
selanjutnya. Contohnya adalah pada dialog Spider-Man mengenai keharusan bagi dia untuk
segera menutup portal untuk mencegah Sinister Six mengacau lebih jauh di Earth-616,
dimensi primer tempat tinggal bagi Spider-Man yang asli. Pesan portal dalam dialog ini
selain mengandung makna naratif yang berkenaan dengan komik Spider-Man mengenai
keberadaan multiverse juga mengandung makna mekanis yang disampaikan secara anamorfis
dalam bentuk hint atau petunjuk untuk dipecahkan oleh pemain. Hint yang ingin disampaikan
melalui portal adalah bahwa untuk mengimbangi Sinister Six yang memanfaatkan portal
guna memanggil musuh bagi Spider-Man yang jauh lebih kuat, pemain harus memanfaatkan
juga portal tersebut untuk merekrut Spider-Man dari Earth yang lain.
Dalam konteks pelokalan, struktur mekanis dan naratif yang melekat pada aset Post Battle
Dialogue di atas mengindikasikan kemungkinan untuk bergeser dan keadaan inilah yang
terjadi pada versi bahasa Indonesia Spider-Man: Unlimited. Berdasarkan data di atas struktur
dominan yang muncul adalah Representative yang menjadi penciri Tower Defense yang
menekankan pada konfigurasi karakter yang sedang dimainkan dalam konteks paraphernalia
guna mempertahankan markas dari serangan musuh. Dominasi struktur ini dapat dimaklumi
karena post battle dialogue dalam game ini yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pemain
untuk melangkah ke stage selanjutnya sehingga pesan mekanis harus disajikan di dalam
dialognya baik itu secara anamorfis maupun metamorfis. Penyajian secara anamorfis untuk
menyampaikan petunjuk mekanis dalam game ini, sesuai dengan data di atas, bertujuan untuk
menjaga estetika game ini sendiri karena penyajian petunjuk mekanis yang hanya ditempuh
dengan metamorfisme membuat aset post battle dialogue tidak ubahnya secara estetis sama
dengan aset tutorial. Ketika dilokalkan, struktur Representative ini cenderung bergeser
menjadi Definitive, penciri Casual yang menekankan pada sifat game mobile yang didesain
untuk memiliki interruptability, kemampuan game mobile untuk cenderung dimainkan untuk
menghabiskan waktu sehingga dapat dimainkan kapan saja. Temuan ini menarik karena dari
aset-aset sebelumnya terdapat sebuah konsistensi pergeseran ke Explicit dalam versi bahasa
Indonesia. Konsistensi ini mengimplikasikan bahwa kemungkinan pelokalannya berorientasi
tidak hanya pada penyampaian pesan secara konvensional namun juga pesan mekanis dan
naratif yang terkandung dalam sebuah text string. Konsistensi ini berdampak pemerolehan
nilai 2,5 untuk pelokalan aset post battle dialogue ini yang mengisyaratkan bahwa secara
kualitatif pelokalan aset ini cenderung baik.
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1. Mengakumulasikan Nilai dari Setiap Aset yang Sudah Dinilai
Langkah ini ditempuh setelah semua aset dinilai. Nilai setiap aset ditampilkan
dan dirata-rata untuk mengungkapkan nilai rata-rata aset. Contohnya adalah
sebagai berikut:
Nilai Rata-Rata Total Pelokalan Spider-Man: Unlimited
Nama Aset
Aset Loading Screen
Aset Paraphernalia (koleksi)
Aset Nama Misi
Aset Pre Battle Dialogue
Aset Post Battle Dialogue
Rata-rata

Nilai
2,6
2,3
2,3
2,5
2,5
2,5

Analisis
Onomastik yang berkenaan dengan kisah pada versi komiknya Spider-Man
menjadi tantangan tersendiri bagi pelokal dalam melokalkan aset paraphernalia
(koleksi) dan aset nama misi karena padanan kata yang mengandung dua fungsi
mekanis dan naratif dalam satu text string sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu,
nilai 2,3 menjadi sebuah isyarat terdapatnya sebuah negosiasi pesan dengan
struktur mekanis dan naratif sebagai perhatian utamanya. Terkait dengan struktur
ini, ludifikasi asalnya didominasi oleh luden Representative yang merupakan ciri
game bergenre Tower Defense yang didesain dengan fokus konfigurasi strategi
bermain pada pemain yang berjumlah banyak. Keberadaan Representative dalam
luden asal pada Spider-Man Unlimited selaras dengan salah satu fitur yang
menjadi andalan game ini yaitu kendali pemain terhadap jumlah Spider-Man yang
berjumlah sangat banyak yang dapat dikonfigurasikan sesuai dengan keinginan
pemain guna mempertahankan bumi dari serangan para musuh dari dimensi lain.
Setelah dilokalkan dominasi Representative ini bergeser pada dominasi Definitive,
penciri game Casual yang ludennya serba jelas tanpa membutuhkan petunjuk
anamorfis dalam memainkannya. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa versi
bahasa Indonesia cenderung melihat Spider-Man Unlimited pada sifat kasualnya
dan dilihat sama dengan game-game lainnya yang berbasis mobile sebagai
realisasi ludifikasinya. Sementara itu pada luden asalnya mengindikasikan bahwa
game asalnya cenderung menekankan pada ludifikasi melalui gameplay-nya.
Pergeseran ini dalam kacamata GILT mengisyaratkan kemungkinan terdapatnya
kecenderungan pelokal untuk melokalkan ludifikasi Spider-Man yang terlihat dari
pergeseran luden seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
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Diklasifikasikannya struktur mekanis dan naratif asal Spider-Man Unlimited yaitu
Representative menandakan bahwa anamorfisme mekanis dan metamorfisme
naratif, simbiosis diegetis yang hegemonis, dan preferensi mekanis konfiguratif
menjadi struktur utama dalam game ini. Dominasi luden ini ditemukan pada aset
Pre Battle dan Post Battle Dialogues. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
Gameloft dengan baik mendesain aspek mekanis setiap Spider-Man sedemikian
rupa sehingga pemain harus dengan cermat mentautkan antara kemampuan setiap
Spider-Man dengan tantangan yang ditawarkan oleh setiap stage. Sebagai contoh
dialog Black Cat pada Post Battle Dialogue yang selain mengindikasikan sebuah
anaformisme mekanis dalam kaitannya dengan cara bermain di stage tertentu dan
konfigurasi setiap Spider-Man juga menunjukkan sebuah linearitas dengan
karakterisasi Black Cat pada komiknya yang cenderung sering menggoda SpiderMan dan membuat bingung dia dengan kata-kata rayuannya. Tantangan naratif
berupa linearitas antara kisah asli dengan versi adaptasi ke media lain, dalam hal
ini video games, memaksa pelokal untuk memahami secara komprehensif kedua
media tersebut baik itu komik dan video game. Pelokal game ini merespon
konvensi GILT secara positif dan respon ini terlihat dari upaya pelokal untuk
melokalkan game-nya walaupun memberikan dampak terhadap pergeseran
ludifikasi berbasis struktur mekanis dan naratif. Jika pelokal memutuskan untuk
mempertahankan ludifikasi dengan melakukan borrowing, struktur mekanis dan
naratif tidak akan bergeser namun kemungkinan hasil pelokalannya kurang dapat
diterima. Asumsi ini muncul karena terdapat pesan mekanis di bawah nama misi
dan pesan naratif di bawah nama koleksi yang membutuhkan sebuah tindakan
pelokalan yang diasumsikan mampu memelihara estetika game aslinya.

Dengan menyajikan penilaian seperti yang telah disusun di atas, penilai dapat
mengungkapkan secara komprehensif kualitas pelokalan setiap aset yang dipunyai
oleh sebuah game dengan berfokus kepada elemen ludifikasi dari sebuah game.

D. Pembahasan
1. Peran Ludifikasi dalam Mengkaitkan Elemen Pelokalan, Struktur
Aset, dan Elemen Non-Demakartif
Esensi utama ludifikasi adalah kemampuannya mengkaitkan antara elemen
pelokalan, struktur aset, dan elemen non-demarkatif atau elemen yang
menyatukan antara pelokalan game dengan studi game. Kemampuan mengkaitkan
ketiga unsur ini adalah pembeda yang dipunyai oleh ludifikasi yang darinya
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sebuah pemahaman komprehensif mengenai peran unit linguistik, operasional,
dan kosmetik, seperti yang diajukan oleh Esselink (2000) dan diindikasikan secara
prosedural oleh Honeywood (2007), mempengaruhi struktur aset dengan ludologi
dan naratologi sebagai unsur penyerta yang berperan dalam mendefinisikan genre
sebuah game. Terdapat 194 data, dari 2934 data yang mampu menunjukkan
kelemahan model-model penilaian sebelumnya, tersebar pada Buff Knight
sebanyak 28 data, Criminal Case sebanyak 24 data, Explorer: Age of Universe
sebanyak 14 data, Booya Texas Poker sebanyak 26 data, Love Spice sebanyak 44
data, Spider-Man Unlimited sebanyak 40 data, dan Gods of Rome sebanyak 28
data. Sebaran data ini, jika dilihat dari struktur asetnya, menunjukkan bahwa Buff
Knight mempunyai perpaduan dua struktur aset yaitu situational dan
circumstantial. Perpaduan ini mengisyaratkan bahwa Buff Knight memadukan
Endless Runner, genre yang berfokus pada gameplay, dengan Hack and Slash
yang berfokus pada perpaduan gameplay dan naratif. Jika melihat jumlah datanya
yang memperlihatkan bahwa struktur aset situational mempunyai 12 data dan
circumstantial dengan 16 data mengimplikasikan bahwa aset yang dominan
adalah hack and slash/beat ‘em up. Dalam kaitannya dengan penilaian kualitas
pelokalan, dengan berangkat dari analisis ini sebuah keputusan untuk melokalkan
menjadi lebih terpandu karena pemahaman terhadap kecenderungan struktur aset
dan kemungkinan perubahannya dapat mendorong penilai untuk melakukan
asesmen secara komprehensif. Pembahasan pergeserannya akan dibahas per game
sebagai berikut:
Tabel 4.21 Pergeseran struktur aset pada Buff Knight dan Jagoan Jones
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Struktur pembentuk aset Sumber
Ludo
Nara
LudoNara
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
4
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
6
6
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Struktur pembentuk aset Sasaran
Ludo
Nara
Ludo-Nara
x
x
x
x
x
8
x
x
x
6
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
2
2
x
x
x
6
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
1
x
4
x
x
x
x
x
x

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ciri Buff Knight sebagai
perpaduan dari Endless Runner dan Hack and Slash/Beat ‘Em Up terlihat dari
struktur asetnya yang didominasi oleh struktur aset situational dan circumstantial
dengan dominasi pada circumstantial. Struktur aset ini sedikit tereduksi dan
cenderung bergeser dari correlative ke foreshadowing ketika dilokalkan ke
Jagoan Jones. Pergeseran ini muncul pada elemen ludo-nara yang membutuhkan
pemahaman mengenai keterkaitan antara unit linguistik, operasional, dan
kosmetik. Kasus ini terjadi pada contoh berikut:

Gambar 4.58 Pergeseran struktur aset dalam Buff Knight
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Contoh di atas menggambarkan pergeseran dari struktur correlative menjadi
foreshadowing. Struktur correlative pada aset pre-battle dialogue ini terlihat dari
pola naratif yang anamorfis dan pola mekanis yang metamorfis. Pola naratif
anamorfis terlihat dari relasi samar antara pesan informasi yang bersifat
advertorial dengan narasi ceritanya sedangkan pola metamorfis terlihat dari
eksekusi mekanisnya yang tersaji dengan lugas melalui pesannya. Simbiosisnya
bersifat hegemonis karena penyajian tekstualnya tidak diiringi dengan bantuan
visual. Sementara itu preferensi naratif-mekanisnya berbasis interpretif-eksploratif
karena pemain harus mengintepretasikan hubungan cerita dengan pesan
advertorial untuk menyelesaikan ceritanya dan harus menunggu kotak dialog
advertorial muncul untuk di-klik. Struktur ini bergeser menjadi foreshadowing
saat pelokalan dilakukan karena pola naratif-mekanis dan preferensi naratifmekanis

bergeser

menjadi

anamorfis

dan

interpretif

dengan

masih

mempertahankan simbiosis diegetisnya yaitu hegemonis.
Temuan menarik dari kasus di atas adalah bahwa versi bahasa Inggris dari
Jagoan Jones lebih eksplisit dan langsung dalam meminta bantuan dana berupa
klik iklan daripada versi bahasa Indonesia yang cenderung disampaikan secara
tidak langsung. Dalam perspektif keseimbangan finansial seperti yang diajukan
Bartelt-Kanz (2011) permintaan bantuan semacam ini sebenarnya salah satu
pengejawantahan strategi transaksi yang dimiliki oleh sebuah game yang dapat
dijadikan sebuah parameter asesmen. Dalam konteks ludifikasi, permintaan
bantuan finansial ini tidak menunjukkan sebuah pergeseran pesan mekanis dan
naratif walaupun ekspresi kebahasaannya diungkapkan dengan lebih sopan sesuai

253

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

dengan budaya sasaran. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa secara budaya
pelokal memahami tingkat kesopanan dalam meminta bantuan dari orang lain.
Kasus yang hampir sama ditemui dari kasus kedua, yang sebelumnya sudah
disinggung dalam pembahasan gambar 4.35.

Gambar 4.59 Kasus perintah langsung dan tidak langsung

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa versi bahasa inggris lebih eksplisit
dalam menyajikan pola naratif namin implisit dalam pola mekanis. Dipadukan
dengan simbiosis hegemonis dengan fokus tekstualitas pesan, struktur aset versi
bahasa inggris diklasifikasikan dalam kategori situational yang merupakan penciri
dari Endless Runner. Struktur ini bergeser menjadi definitive saat dilokalkan ke
dalam bahasa Indonesia karena pola naratifnya bergeser menjadi anamorfosis dan
mekanisnya menjadi metamorfosis. Kasus ini terjadi pada omisi pada pesan let’s
take a journey to slay monsters seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan
sebelumnya. Temuan ini menarik karena dalam konteks budaya gaming gamer
Indonesia yang cenderung instan, eksplisitasi informasi dalam kaitannya dengan
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cara memainkan game-nya menunjukkan bahwa game ini juga mencoba
beradaptasi dengan budaya gaming tersebut. Dalam Layers of Localization yang
diajukan oleh Chroust (2008), kasus eksplisitasi ini masuk dalam layer sosial dan
komunikasi yang disampaikan melalui ekspresi kebahasaan. Dalam konteks
ludifikasi layer sosial dan komunikasi ini dilihat dari kemampuan pelokal dalam
menyampaikan pesan mekanis dan naratif yang di dalamnya terkandung pesan
sosial dan komunikatif. Eksplisitasi dalam kaitannya dengan budaya gaming
instan selaras dengan pergeseran aset judul yang juga mengalami pergeseran dari
situational

ke

definitive

dengan

ditambahkannya

menu

lotere

untuk

mempermudah pemain dalam menyelesaikan game-nya.
Temuan menarik lainnya adalah terdapatnya usaha untuk mengaplikasikan
transkreasi pada kisah Buff Knight. Seperti yang terlihat pada potongan gambar
intro di atas, intro dalam bahasa Indonesia menyiratkan hubungan kausalitas yang
menunjukkan bahwa kerajaan hancur karena dicurinya sepuluh artefak oleh Red
Dragon. Kehancuran kerajaan ini tidak terlihat pada versi bahasa inggris. Dalam
perspektif transkreasi, pengungkapan ulang elemen mekanis atau naratif sebuah
game dengan penyesuaian kultural budaya sasaran (Mangiron dan O’Hagan,
2006; 2013), penyiratan plot cerita yang berbeda seperti contoh di atas
menandakan bahwa terdapat sebuah usaha penyesuaian kultural terhadap cerita
yang disajikan di dalam game ini. Dalam konteks penilaian kualitas pelokalan,
keberadaan

transkreasi

mengimplikasikan

terdapatnya

pertimbangan-

pertimbangan kualitatif dalam menilai berkualitas atau tidak berkualitasnya
sebuah transkreasi. Karena parameternya cenderung bersifat kualitatif, transkreasi
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beroperasi pada domain interpretif yang menyebabkan pengungkapkan kualitas
sebuah pelokalan dieksekusi tidak secara struktural dan prosedural.
Transkreasi yang dilakukan pada Buff Knight sudah terlihat dari
dilokalkannya judul game ini menjadi Jagoan Jones dan beberapa dialog, seperti
yang sudah disinggung pada pertengahan Bab IV, yang kental dengan unsur lokal
menunjukkan sebuah usaha kreatif dalam melokalkan game ini. Usaha kreatif ini
merupakan salah satu bagian dari empat bagian yang disebut dengan polisistem
kreatifitas, sistem kompleks yang terdiri dari domain tekstual, performatif,
ilustratif, dan interaktif yang padanya kreatifitas dalam pelokalan diaplikasikan
(Bernal-Merino, 2006; 2009; 2015). Polisistem kreatifitas yang diajukan oleh
Bernal-Merino ini mengimplikasikan bahwa sebuah kualitas pelokalan bergantung
pada kreatifitas pelokal dalam menegosiasikan elemen diegetis dan non-diegetis
sebuah game. Sebuah pelokalan game mempunyai kualitas yang bagus, dalam
perspektif ini, adalah game yang dilokalkan dengan memperhatikan keterjalinan
keempat domain di atas dalam bingkai kreatifitas pelokalan. Yang dimaksud
dengan keterjalinan adalah bahwa kreatifitas yang diaplikasikan pada sebuah
domain harus tetap terkait dengan domain yang lain. Sebagai contoh Jagoan
Jones yang merujuk kepada status bujang karakter utama atau dalam bahasa gaul
disebut dengan jomblo. Status jomblo yang merupakan domain tekstual ini harus
terjalin erat dengan domain performatif, ilustratif, dan interaktif yang harus
menunjukkan sisi jomblo sang karakter. Jika dianalisis dengan menggunakan
polisistem ini, kualitas pelokalan Buff Knight kurang baik karena jalinan keempat
domain tersebut tidak terlihat secara eksplisit.
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Model ludifikasi yang mempunyai fokus untuk mengungkapkan terdapat
tidaknya pergeseran identitas bermain mempunyai kesamaan dengan polisistem
dalam hal pengungkapan kreatifitas pelokal dalam mengaplikasikan strategi
spasialisasi untuk menjaga identitas bermain agar tidak bergeser ketika game-nya
dilokalkan. Polisistem yang dimiliki ludifikasi adalah penjalinan domain
simbiosis diegetis, struktur mekanis naratif, dan tingkat pelokalan. Kesatuan tiga
domain ini membentuk sebuah identitas yang disebut dengan identitas bermain
sehingga dapat dipahami bahwa ketiga domain tersebut tidak hanya saling bertaut
tapi tautannya mempunyai identitas tersendiri. Sementara itu polisistem
kreatifitas, keempat domainnya tidak membentuk sebuah identitas tertentu yang
kepadanya elemen onomastik dapat dinisbatkan. Kasus Jagoan Jones di atas,
seperti yang sudah dibahas sebelumnya, setiap asetnya mempunyai identitas yang
bernama yang darinya pelokalan dapat menyebabkan pergeseran identitas
tersebut. Pergeseran semacam ini tidak disentuh secara struktural dan prosedural
oleh polisistem kreatifitas.
Tabel 4.22 Pergeseran struktur aset pada Criminal Case

Exp
Ref
Evo
All
Def
Sit
Cor
For
Per
Cir
Ind
Sig
Luc

Struktur pembentuk aset Sumber
Ludo
Nara
LudoNara
5
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Struktur pembentuk aset Sasaran
Ludo
Nara
Ludo-Nara
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Criminal Case mencoba untuk menggabungkan Hidden Item Game
dengan Visual Novel dan kondisi ini terlihat dari sebaran data elemen
pelokalannya yang terdistribusikan pada struktur aset explicit dan allusive yang
merupakan cerminan kecenderungan untuk genre Hidden Item dan Visual Novel.
Seperti yang terlihat dari tabel di atas, tidak dijumpai pergeseran pada versi
pelokalan Criminal Case. Walaupun mempunyai persamaan dalam mengusung
gameplay-narrative driven, Criminal Case dan Buff Knight mempunyai
pandangan yang berbeda dalam fungsi pelokalan. Pandangan fungsi pelokalan
yang berbeda ini salah satunya disebabkan oleh platform untuk memainkan kedua
judul tersebut. Buff Knight yang harus diunduh terlebih dahulu dari Google Play
membutuhkan sebuah nilai provokatif agar gamer bersedia untuk mengunduhnya
dan oleh karena itu adaptasi budayanya tidak hanya menyentuh judul dan konten
namun juga budaya gaming gamer Indonesia. Ditambah lagi Buff Knight
diproduksi oleh perusahaan indie yang membutuhkan revenue lebih untuk
mengkompensasikan biaya produksinya sehingga pelokalan yang bersifat
provokatif yang dimulai dari judulnya yang melenceng dari judul aslinya
dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh revenue tersebut.
Yang menarik dari ketiadaan pergeseran pada Criminal Case adalah usaha
yang ditempuh oleh tim pelokal Pretty Simple, pengembang dan penerbit
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Criminal Case, untuk berusaha seakurat mungkin menyampaikan pesan dalam
bingkai resktriksi spasial. Contohnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.60 Modifikasi ukuran font dalam terjemahan Criminal Case

Seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas, pelokal menerjemahkan
Bloody Saw menjadi Senjata Pembunuhan yang berdampak pada perubahan
jumlah karakter dari 13 karakter menjadi 18 karakter. Dalam kasus Criminal Case
di atas, usaha yang dilakukan pelokal untuk menghadapi keterbatasan kotak
dialognya adalah dengan memperkecil ukuran font. Teks yang sepertinya berbasis
image ini diformat untuk disesuaikan dengan kotak dialog tempat muncul teksnya.
Usaha yang dieksekusi ini bertujuan untuk menjembatani penyampaian pesan.
Usaha semacam ini disinggung oleh Mangiron dan O’Hagan (2013) sebagai
sebuah tantangan dalam melokalkan video game yang pelokal harus perlakukan
dengan seksama dalam melokalkan sebuah video game karena keduanya
mempunyai andil dalam mempengaruhi kualitas pelokalan video game tersebut.
Dalam perspektif estetika visual (Chung, 2015) yang mencoba
mempertautkan secara resiprokal penyajian visual dalam game dengan tingkat
konsumsi game tersebut, pelokalan yang memberikan pengaruh non-diegetis
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berupa modifikasi visual untuk penyesuaian pesan yang terkendala permasalahan
spasial mampu mempengaruhi kualitas pelokalan itu sendiri. Namun demikian
Chung tidak secara spesifik dan prosedural cara pengungkapan hubungan
resiprokal di atas dalam kaitannya dengan kualitas pelokalan. Model ludifikasi
mengisi celah ini dengan mengajukan simbiosis diegetis yang mampu
menunjukkan hubungan sebuah elemen visual dan tekstual dalam proses
pemaknaan sebuah identitas bermain. Aspek yang tidak tercakupi dalam model
ludifikasi, berkaitan dengan estetika visual dari Chung ini, adalah keterkaitan
identitas bermain dengan tingkat dan pola konsumsi game-nya. Oleh karena itu,
berangkat dari ketiadaan keterkaitan antara dua elemen ini, peneliti selanjutnya
dapat mengajukan sebuah model yang mampu menjembatani keduanya.
Criminal Case, seperti halnya game berbasis media sosial lainnya,
mempunyai pilihan bahasa yang jamak yang dapat diganti sewaktu-waktu. Oleh
karena itu, dalam konteks internasionalisasi sebagai sebuah bagian dari penilaian
kualitas pelokalan, seperti yang diindikasikan oleh Chandler dan Deming (2011),
kecenderungan untuk bersandar pada pesan yang memenuhi padanan fungsional
menjadi lebih utama dan oleh karena itu, aspek visual cenderung mengikuti aspek
tekstual. Dalam kaitannya dengan internasionalisasi, kecenderungan ini bertujuan
untuk memperoleh kesepadanan tingkat kualitas pelokalan walaupun game-nya
dimainkan oleh gamer dengan latar belakang bahasa yang jamak. Dalam
kaitannya dengan status sebuah game berbasis media sosial, model ludifikasi tidak
memilah antara jenis game yang dilokalkan ketika asesmen terhadap kualitas
pelokalannya berlangsung. Dengan tidak memilah jenis game yang dinilai
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menandakan terdapatnya sisi fleksibilitas model ludifikasi dalam menilai kualitas
pelokalan sebuah game.

Tabel 4.23 Pergeseran struktur aset pada Explorer: Age of Universe
Struktur pembentuk aset
Sumber
Exp
Ref
Evo
All
Def
Sit
Cor
For
Per
Cir
Ind
Sig
Luc
Inf
Rep
Imp

Ludo

Nara

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
x
x
x
x

LudoNara
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x

Struktur pembentuk aset Sasaran
Ludo

Nara

Ludo-Nara

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

Dominasi data pada struktur significative mengimplikasikan bahwa
Explorer: Age of Universe didesain bagi pemain game untuk teliti dalam
merancang strategi yang berfokus utama pada pemilihan perlengkapan perang
yang tepat dan latihan yang intens. Yang menarik adalah terdapatnya data pada
struktur aset lucent yang merupakan penciri racing game. Struktur aset ini
bergeser pada versi bahasa Indonesia menjadi implicit yang merupakan penciri
dari puzzle game. Penciri puzzle ini selaras dengan strategy game karena pada
dasarnya sebagian narasi dan mekanisme yang dikemas dalam Explorer: Age of
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Universe berbasis pemecahan masalah dengan solusi yang ditawarkan secara
metamorfis dan anamorfis.

Gambar 4.61 Pergeseran struktur dalam Explorers: Age of Universe

Lawan yang harus dihadapi oleh gamer dalam Explorer: Age of Universe
tergabung dalam persekutuan yang disebut dengan Death Axis yang terilhami dari
axis dalam Perang Dunia II yang terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia sedangkan
pemain sendiri tergabung dalam Alliance yang merujuk kepada alliance dalam
Perang Dunia II yang terdiri dari Inggris, Amerika, dan sekutu lainnya. Frasa
Death Axis tidak hanya merefleksikan sisi naratif secara metamorfis dari cerita di
dalam game ini tetapi juga secara metamorfis memberikan pesan mengenai
pentingnya memperhatikan pola barisan dan serangan lawan yang harus direspon
dengan memperhatikan perlengkapan yang dibawa oleh gamer. Pesan naratif dan
mekanis ini bergeser saat Death Axis dilokalkan menjadi Pasukan Maut yang
secara naratif dan mekanis tersaji secara anamorfis dengan mempertahankan
preferensi naratif-mekanis yang dikategorikan ke dalam interpretif dan
hegemonis. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelokal secara budaya berniat
melokalkan informasi onomastik dalam game-nya namun kurang memperhatikan
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pesan mekanis yang terkandung di dalam frasa tersebut. Terlebih lagi pelokalan
onomastik ini terlihat tidak konsisten karena elemen onomastik lain seperti nama
karakter dan lokasi tidak semua dilokalkan.
Inkonsistensi seperti yang disajikan di atas menjadi fokus utama penilaian
berbasis tripartit metric seperti LISA dan SAE, yang mahfum digunakan dalam
industri pelokalan (Costales, 2009 dan Anastasiou dan Schaler, 2010). Fokus
pencarian inkonsistensi ini secara proseduralis mempunyai kelebihan pada tingkat
kedetilan struktural unit linguistik pada teks video game-nya. Hubungan antara
inkonsistensi linguistik dengan elemen tripartit lain seperti yang diajukan Dunne
(2006) yaitu budaya, legal, teknik, dan regulasi akan secara komprehensif
dipahami dengan holistik pada lingkup pelokalan. Selain mempunyai kelebihan
ini, elemen tripartit yang didesain dengan mengikutsertakan faktor eksternal yaitu
penerjemah, agen, dan klien seperti yang diajukan oleh Bass (2006) mampu
memberikan sebuah pemahaman terhadap hubungan yang muncul antara ketiga
faktor eksternal tersebut dengan inkonsistensi seperti kasus di atas. Walaupun
tripartit metric secara struktural dan prosedural mampu menunjukkan tingkat
kedetilan yang komprehensif, inkonsistensi yang berada pada tataran linguistik
tidak dijelaskan keterkaitannya dengan identitas bermain, gap yang diisi oleh
model ludifikasi. Dengan memahami identitas bermain yang berusaha untuk
disampaikan oleh game asal dan kemungkinan bergesernya identitas tersebut,
inkonsistensi pada tataran penyampaian identitas dapat diungkapkan jika asesmen
dilakukan pada game dengan genre, platform, pengembang, atau penerbit yang
sama.
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Bergeser atau tidak bergesernya sebuah identitas bermain, jika dikaitkan
dengan pelokalan game sebagai sebuah bisnis, memunculkan sebuah pemahaman
mengenai terdapatnya sebuah metrik informasi, metrik yang menunjukkan
terdapatnya relasi derivatif antara game dan produk komersial derivatifnya
(Lommel, 2006). Lommel mengimplikasikan bahwa metrik informasi ini bahwa
terdapat sebuah pengkomoditasan linguistik karena unit dan elemen bahasa
diimplementasikan untuk menjembatani relasi, dalam konteks game antara game
dan produk derivatifnya seperti manual game, iklan, dan periferal dalam kerangka
bisnis. Oleh karena itu, kualitas sebuah pelokalan, menurut perspektif linguistik
sebagai sebuah komoditas ini, juga ditentukan oleh kemampuan bahasa dalam
memperoleh identitas komersial dan pencapaian komersial yang telah ditentukan
sebelumnya oleh perusahaan. Dalam kaitannya model yang diajukan melalui
penelitian ini, model ludifikasi tidak menyentuh metrik informasi linguistik
sebagai komoditas seperti yang diajukan Lommel di atas namun mempunyai
fokus yang mirip yaitu pada pengungkapan pengaruh linguistik terhadap identitas
sebuah produk, dalam kasus ini adalah game, namun mempunyai perbedaan yang
signifikan dalam proses pengungkapannya.
Tabel 4.24 Pergeseran struktur aset pada Booya Texas Poker/Booya Texas
Poker

Exp
Ref
Evo
All
Def
Sit
Cor

Struktur pembentuk aset Sumber
Ludo
Nara
LudoNara
22
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Struktur pembentuk aset Sasaran
Ludo
Nara
Ludo-Nara
22
x
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
2

Booya Texas Poker sejatinya berfokus pada gameplay-driven. Sisi narasi yang
berbasis cerita disematkan pada pemainnya sendiri. Karena sifatnya yang
merupakan adaptasi dari permainan kartu serupa di dunia nyata, narasinya
berkutat pada (a) tutorial, (b) deskripsi elemen periferal dalam permainan
kartunya seperti hadiah, taruhan, dan lain sebagainya serta (c) transaksi riil secara
online. Karena statusnya yang merupakan adaptasi, game-nya didominasi oleh
sajian naratif-mekanis yang bersifat metamorfis gara pemain dapat menguasai
permainan kartunya dengan benar. Preferensi naratifnya, seperti struktur aset
lainnya, cenderung interpretif karena pemain harus menginterpretasikan narasi
metamorfis tersebut untuk menyusun strategi terbaik. Sementara itu preferensi
mekanisnya cenderung eksploratif karena pemain harus mengeksplorasi berbagai
kemungkinan kombinasi kartu untuk memperoleh kombinasi terbaik. Struktur aset
semacam ini digolongkan menjadi explicit yang sebenarnya merupakan penciri
dari hidden item game yang sebenarnya secara formula memiliki keselarasan
dengan card game yang menekankan pada gameplay-driven.
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Tantangan yang dihadapi oleh struktur aset explicit pada game yang merupakan
adaptasi dari permainan yang sama di dunia nyata adalah tingkat verbositas
penyampaian pesan yang padat sehingga terkadang tersampainya pesan menjadi
pilihan utama dengan mengabaikan struktur penulisan. Kasus-kasus semacam ini
banyak dijumpai dalam versi bahasa Indonesia Booya Texas Poker yaitu Booya
Texas Poker. Penyebabnya adalah verbositas dalam konteks pembatasan
spasialisasi yang memaksa pelokal menempuh usaha tertentu untuk mengatasi
permasalahan ini yaitu dengan menyingkat pesan dan melakukan penetrasi pesan
pada kotak dialog. Dalam perspektif kompetensi seperti yang dijabarkan oleh
Dietz (2007), kasus verbositas yang memaksa pelokal untuk menerapkan beragam
usaha guna menyampaikan pesan seakurat mungkin dalam keterbatasan spasial
mengindikasikan bahwa pelokal mempunyai kompetensi dalam memahami
permasalahan spasial. Namun jika menelisik terdapatnya pelanggaran spasial
dengan menabrak aturan kotak dialog yang mengurangi kualitas estetis sebuah
pelokalan, dapat dikatakan pula bahwa pelokal tidak mempunyai kompetensi yang
cukup untuk menegosiasikan elemen linguistik dan text strings.

Dalam

pandangan model ludifikasi, usaha yang dilakukan pelokal untuk mengatasi
permasalahan spasialisasi yang dapat berujung pada pelanggaran jumlah karakter
dalam sebuah kotak dialog tidak dikaitkan dengan kompetensi pelokal namun
dikaitkan secara deskriptif sebagai catatan pada kotak deskripsi bahwa pelokal
mencoba menjaga identitas bermain agar tidak bergeser dengan melakukan sebuah
tindakan yang mengurangi estetika penulisan pesan pada kotak dialog.
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Keberadaan pelanggaran tekstual dan visual yang dilakukan guna
menyampaikan pesan secara komprehensif ini, dalam perspektif Mandiberg
(2015), merupakan tindakan yang tidak etis yang memberikan dampak signifikan
terhadap kualitas sebuah pelokalan. Pendekatan etika yang diajukan Mandiberg
melalui responsible localization menekankan pada negosiasi antara keuntungan
yang diperoleh sebuah game dengan pelokalan sebagai jembatan budaya dengan
etika pelokalan yang terkait erat dengan pemaknaan game yang dilokalkan
tersebut. Pendekatan ini mempunyai kesamaan dengan model ludifikasi dalam
ludic change yang mengisyaratkan pergeseran pengalaman bermain secara
interpretif. Namun demikian responsible localization tidak secara proseduralis
dan komprehensif menunjukkan cara pengungkapan ludic change tersebut.
Berkenaan dengan kemungkinan pergeseran pengalaman bermain ini,
terdapat beberapa judul game seperti yang sudah disinggung pada bab II yang
mempunyai Self Development Kit (SDK). Dengan SDK ini, pemain diberikan
keleluasaan dalam memodifikasi konten video game yang disebut dengan
modding dan bahkan melakukan swa pelokalan pada video game tersebut.
Keleluasaan ini meningkatkan kemungkinan munculnya ludic change yang secara
etis harus dipertimbangkan dengan memperhatikan seksama budaya sasaran.
Sedikit berbeda dengan responsible localization, Lin (2011) melihat modding ini
sebagai sebuah bagian dari budaya konvergensi yang mengimplikasikan perlunya
sebuah asesmen tersendiri untuk game yang memungkinkan untuk dilokalkan
secara mandiri atau swa lokal. Model ludifikasi tidak memberikan penekanan
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pada asesmen terpisah terhadap swa lokal karena fokus utamanya adalah untuk
mengungkapkan pergeseran identitas bermain yang dimiliki oleh sebuah game.
Mirip dengan budaya konvergensi yang diindikasikan oleh Lin, JiménezCrespo (2011) melihat crowdsourcing sebagai sebuah pendekatan yang
diimplikasikan mampu untuk menilai kualitas sebuah pelokalan. Crowdsourcing,
yang utamanya dipakai untuk game berbasis sosial media seperti Facebook dan
game tanpa wujud fisik seperti yang ditawarkan Steam, menekankan pada
kolektivitas pendapat pengguna mengenai kualitas sebuah produk pelokalan yang
diasumsikan mempunyai dampak internasional dan global yang signifikan.
Pendapat terbanyak berkenaan dengan asesmen kualitas diasumsikan sebagai
pendapat yang paling valid. Variasi respon asesmen yang diberikan memberikan
tantangan tersendiri dalam menguji tingkat validitas asesmen. Model ludifikasi
yang berfokus pada pergeseran identitas bermain mempunyai panduan sistematis
dalam pengaplikasiannya sehingga variasi respon beberapa asesor terhadap
pelokalan sebuah game dapat dijaga tingkat deviasinya.
Tabel 4.25 Pergeseran struktur aset pada Bumbu Cinta/Love Spice
Struktur pembentuk aset
Sumber
Exp
Ref
Evo
All
Def
Sit
Cor
For
Per
Cir
Ind

Ludo

Nara

x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
18
x
x
x
x
x
x
x

LudoNara
x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x

Struktur pembentuk aset Sasaran
Ludo

Nara

Ludo-Nara

x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
18
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
2

Struktur aset allusive yang menjadi penciri bagi visual novel mendominasi Love
Spice/Bumbu Cinta yang merupakan novel visual karya Agate Studio. Dalam
game yang bersub-genre otome, novel visual yang menempatkan pemain sebagai
seorang gadis yang berusaha untuk mendapatkan cinta seorang cowok di antara
tiga pilihan cowok yang tersedia. Pemain dapat mengganti nama tokoh utama
yaitu Anya atau tetap mempergunakannya sepanjang permainan. Novel visual
menekankan pada sajian narrative-driven sehingga dampak pelokalan yang
ditemui berporos pada kemungkinan perubahan penokohan karakter. Salah satu
contohnya seperti yang sudah dibahas pada gambar 4.27.
Tantangan lain yang muncul dari game ini dan game sejenis dalam
konteks pelokalan adalah linearitas eksponesial dan simbolis yang muncul karena
pemain diberikan kesempatan untuk merubah nama tokoh utama. Anya berasal
dari bahasa Rusia yang berarti keberkahan dari Tuhan dan pembawa kebaikan.
Nama ini selaras dengan tiga nama pria yang Anya dapat pilih untuk dijadikan
pasangan hidup yaitu Reza, Len, dan Oscar. Reza berasal dari bahasa Persia yang
berarti kepuasan, Len dari bahasa Jerman yang berarti singa, dan Oscar dari
bahasa Inggris kuno yang berarti tombak Tuhan. Hubungan onomastik antara
Anya dan Reza adalah kontradiksi dan kondisi ini terlihat dari hubungan Anya
dan Reza yang dari luar saling membenci namun lambat laun saling memberikan
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perhatian. Hubungan onomastik antara Anya dan Len adalah komplementaris
karena dibutuhkan keberanian dalam meraih berkah Tuhan. Hubungan ini terlihat
dari kekaguman Anya pada Len dan sebaliknya. Hubungan onomastik antara
Anya dan Oscar adalah keselarasan dan kondisi ini terlihat dari hubungan
keduanya yang saling menjaga satu sama lain sebagai saudara tiri. Hubungan
onomastik ini tergerus ketika nama Anya dirubah oleh pemain. Walaupun tidak
memberikan dampak secara langsung dan hanya dampak eksponensial,
keberadaan fitur onomastik ini memberikan kesan implikatif tersendiri terhadap
keseluruhan narasinya.
Dalam perspektif orientasi dan disorientasi budaya (Di Marco, 2007) kasus
di atas secara interpretif menunjukkan sebuah kasus yang menarik karena karakter
yang menjadi bagian naratif utama dapat memperkuat orientasi budaya atau malah
memunculkan disorientasi budaya yang direfleksikan melalui narasi ceritanya.
Namun jika dilihat dari sudut pandang avatarisme (Kapell, 2015) yang mencoba
meletakkan avatar, karakter game yang biasanya dapat dimodifikasi baik secara
visual maupun onomastik, sebagai pengejawantahan unsur mekanis dan naratif
dalam game dengan pemain sebagai desainernya, kasus Anya di atas memberikan
sebuah pemahaman bahwa asesmen berbasis interpretasi tetap dibutuhkan dengan
panduan proseduralis seperti model ludifikasi yang dihasilkan oleh penelitian ini.
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Gambar 4.62 Shift pada karakterisasi tokoh dalam Bumbu Cinta-Love Spice

Potongan gambar di atas adalah adegan Anya sedang menerima telepon dari
kakak tirinya, Oscar, yang sedang berada di Paris. Pada adegan tersebut, pemain
sebagai Anya harus memilih dua opsi yang akan mempengaruhi hubungannya
dengan Oscar. Pilihan pertama akan menempatkan Anya sebagai seorang adik
sedangkan pilihan kedua akan membawa Anya ke hubungan yang lebih dari
sekedar adik. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya tidak menunjukkan
terdapatnya pergeseran makna namun konstruksi kalimatnya mempengaruhi kesan
karakterisasi Anya. Versi bahasa Indonesia melalui kalimat tidak langsung tanya
kangen atau tidak mencoba mengkarakterisasi Anya cenderung sebagai pemalu
dalam mengungkapkan perasaan sedangkan versi bahasa inggris cenderung lebih
terbuka.
Kasus pergeseran karakterisasi ini, jika dikaitkan dengan kasus verbositas
dalam konteks spasialisasi pada game Booya Texas Poker, mengimplikasikan
bahwa novel visual juga memiliki tingkat verbositas yang padat secara naratif
dalam konteks narasi bukan deskripsi. Jika dikaitkan dengan anamorfisme pola
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naratif pada verbositas berbasis narasi dan metamorfisme pola naratif pada
verbositas berbasis deskripsi, diperoleh sebuah pemahaman yang menarik dalam
kaitannya dengan informasi yang disampaikan. Kasus Bumbu Cinta di atas
menggambarkan bahwa verbositas pada novel visual cenderung lebih fleksibel
dalam mengartikulasikan pesan narasinya daripada verbositas deskripsi yang
cenderung harus dieksplisitasikan informasinya karena mengandung teknikalitas
dan kepadatan yang tinggi.
Tabel 4.26 Pergeseran struktur aset pada Spider-Man Unlimited

Exp
Ref
Evo
All
Def
Sit
Cor
For
Per
Cir
Ind
Sig
Luc
Inf
Rep
Imp

Struktur pembentuk aset Sumber
Ludo
Nara
LudoNara
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
3
11
x
x
x
x
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x

Struktur pembentuk aset Sasaran
Ludo
Nara
Ludo-Nara
x
x
x
x
x
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1

x
x
x
x
x
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
2
x
9
x
x
x
2
x
2
x
x
x
x

Sebaran data yang terlihat pada Spider-Man Unlimited seranah dengan
yang ditunjukkan oleh Buff Knight/Jagoan Jones yaitu didominasi pada struktur
aset situational yang menjadi penciri dari endless runner dengan variasi
perpaduan dengan struktur aset allusive, perceptive, dan representative. Tiga
perpaduan struktur aset ini menunjukkan kompleksitas yang dipunyai oleh Spider-
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Man Unlimited, yang dari telaah struktur aset, menunjukkan bahwa game ini
memadukan dengan intens gameplay dan narrative-driven yang disusun secara
formulais yaitu narasi-gameplay-narasi. Walaupun mekanisme gameplay-nya
sederhana yaitu endless runner, gameplay-nya menjadi kompleks saat melibatkan
unsur role playing dengan narasi yang bersifat anamorfis yang bermakna bahwa
pesan anamorfis tersebut mempunyai kemungkinan mengandung pesan mekanis
yang mampu mempermudah pemain menyelesaikan game-nya. Salah satu
contohnya seperti yang sudah dibahas pada pembahasan mengenai gambar 4.8
yang menunjukkan pergeseran dari circumstantial ke situational. Pergeseran ini
mengisyaratkan bahwa game versi sumbernya memberikan penekanan juga pada
unsur hack and slash namun unsur tersebut cenderung tidak terlihat karena game
versi pelokalannya cenderung mempertahankan identitas Endless Runner melalui
struktur situational. Walaupun keduanya berbeda dalam perihal penyajian formula
mekanisme dan narasinya, keduanya memiliki unsur yang sama yaitu keduanya
melibatkan pertarungan fisik antara avatar pemain dan karakter di dalam gamenya.

Gambar 4.63 Contoh Partikularisasi dan Generalisasi dalam Spider-Man Unlimited
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Vial adalah botol kaca untuk menyimpan obat yang berbentuk sirup.
Istilah ini bersifat lebih khusus daripada tabung yang lebih umum yang menjadi
padanan bagi vial. Kata tabung hanya mampu menunjukkan bentuk bendanya
sedangkan vial mampu menunjukkan bentuk, isi, dan fungsinya. Dengan
menerjemahkannya menjadi tabung, pesan mekanis bahwa tabung tersebut
mampu memberikan mendapatkan Spider-Man baru, untuk meningkatkan
kemampuan, dan membeli item yang berguna bagi Spider-Man yang sedang
dimainkan tidak dapat diperoleh. Terdapat pergeseran struktur aset pada kasus ini
yaitu dari representative menjadi implicit. Pergeseran ini menandakan bahwa
Spider-Man Unlimited terkesan mempunyai unsur puzzle dalam ceritanya karena
pola mekanisnya bergeser dari metamorfosis menjadi anamorfosis. Keberadaan
unsur puzzle dalam game ini terkesan cenderung kurang asosiatif dengan
keberadaan unsur endless runner dan fighting/hack and slash yang terdapat pada
game-nya. Versi aslinya cenderung lebih mampu menunjukkan hubungan kedua
struktur di atas, karena representative yang cenderung mendominasi tower
defense, game yang berkutat pada usaha pemain dalam mempertahankan
bentengya dari serangan musuh. Unsur linearitas dalam bergerak seperti yang
dijumpai pada endless runner dan unsur pertarungan yang identik dengan fighting
dijumpai dalam tower defense.
Dalam kaitannya dengan vial, versi bahasa Inggris kata ini lebih mampu
menunjukkan pertautan antara deskripsi tentang vial dengan latar belakangnya
karena pada versi bahasa inggris gambar dua Spider-Man yaitu Spider-Octopus
dan Spider-Man Earth 616 mensignifikasikan fungsi dari vial yaitu mendapatkan
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Spider-Man baru dan meningkatkan kemampuan Spider-Man. Sementara itu, versi
bahasa Indonesia yang berlatar belakang Venom sebenarnya juga mampu
menunjukkan hubungan fungsi vial dengan status Venom sebagai jenis SpiderMan yang dapat dimainkan. Namun kata tabung tidak mampu menunjukkan
fungsi dari tabung itu sendiri sehingga pertautan teks dan visualnya menjadi tidak
maksimal. Terlebih lagi kemunculan teks dan visual serta perpaduannya yang
bersifat

acak

memungkinkan

terjadinya

ketidaklinearan

tersebut

serta

kemunculannya pada waktu game sedang loading yang notabene bersifat transien
membuat informasi yang disampaikan cenderung dianggap tidak signifikan.
Permasalahan

yang

mengemuka

dalam

konteks

informasi

yang

disampaikan pada aset yang bersifat transien seperti loading adalah ketika
informasi yang disampaikan mempunyai intrikasi informasi yang tinggi dan
dampak signifikan bagi pemain dalam memperoleh nilai tertinggi dan
menyelesaikan permainan diartikulasikan tidak secara implikatif. Contohnya
adalah sebagai berikut:

Gambar 4.64 Kepadatan informasi dalam aset yang transien
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Informasi mekanis yang disampaikan oleh pesan pada versi bahasa inggris
adalah bahwa untuk mempermudah pemain dalam mendapatkan poin yang
berlipat, pemain harus mendapatkan seorang Spider-Man baru dari dimensi lain
dan menugaskannya untuk menyelesaikan misi tertentu. Tujuan didesainnya fitur
semacam ini selain untuk mempermudah pemain dalam menyelesaikan game-nya
juga menghindari kebosanan dalam memainkan game-nya serta meningkatkan
tingkat replayability, kemampuan yang dimiliki oleh sebuah game untuk
dimainkan berulang kali. Informasi mekanis ini kurang tersampaikan melalui
pesan di layar loading pada versi bahasa Indonesia karena kesalahpahaman dalam
memahami frasa in the running. Frasa ini mempunyai informasi mekanis dan
naratif yang diartikulasikan ke dalam sebuah pun. Informasi mekanisnya merujuk
ke gameplay-nya yang merupakan endless runner yang meminta pemain untuk
terus berlari sambil menghindari halang rintang dan mengambil vial yang berada
di sepanjang jalan. Informasi naratifnya berkenaan dengan narasi cerita SpiderMan Unlimited yang menampilkan Spider-Man dari berbagai dimensi yang diburu
oleh Morlun untuk dihisap inti hidupnya. Mereka harus berusaha keras lari dari
Morlun untuk bersatu dengan Spider-Man lainnya agar Morlun dapat dikalahkan.
Dalam versi bahasa Indonesia, informasi mekanis kurang teralihkan
karena kata yang dipilih adalah pelarian yang cenderung hanya merujuk ke
informasi naratif. Pelokal sepertinya berusaha untuk menyampaikan kedua tipe
informasi tersebut namun terbentur dengan padanan kata yang mampu
menunjukkan makna lari dan pelarian secara bersamaan. Asumsi yang dijadikan
landasan oleh pelokal adalah bahwa pelarian sudah merujuk ke informasi mekanis
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lari sesuai dengan genre game-nya dan informasi naratifnya. Namun
permasalahannya adalah bahwa visualisasinya secara asistif hanya mendukung
informasi naratif saja dan tidak demikian dengan visualisasi pada versi bahasa
inggris yang lebih mampu mengartikulasikan pesan tag team yang berarti
melakukan aktivitas yang sama dengan Spider-Man yang lain yaitu endless run.
Dalam konteks transiensi, penempatan informasi pada aset loading yang
bersifat statis memaksa pemain untuk melihat informasi tekstual dan visual yang
ditampilkan namun karena sifatnya yang tidak permanen dan tergantung dengan
koneksi, jika bersifat online, cenderung tidak mendapatkan perhatian yang
maksimal. Kasus di atas menggambarkan bahwa sebenarnya pengembang
mengusung sebuah estetika dalam menyajikan informasi dan oleh karena itu,
transiensi yang tidak permanen pun didesain sedemikian rupa untuk memfasilitasi
estetika tersebut. Estetika dalam konteks transiensi yang memberikan tingkat
kesulitan paling tinggi adalah in-game terminology, terminologi yang hanya
terdapat dalam sebuah game dan mendefinisikan game tersebut. Salah satu contoh
kasusnya adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.65 Pengalihan informasi mekanis dan naratif pada in-game terminology

Terminologi di dalam game di atas adalah near-miss combo yang dilokalkan
menjadi kombo nyaris gagal. Combo adalah gerakan simultan yang dieksekusi
oleh avatar melalui pemain dengan kondisi tertentu antara lain (a) kombinasi
tombol tertentu, (b) waktu tertentu, (c) tempat tertentu, (d) prasyarat tertentu. Di
dalam game ini, near-miss combo merujuk kepada gerakan yang dieksekusi oleh
pemain tepat sebelum avatar mengenai halang rintang. Istilah near-miss diambil
dari istilah resmi dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sebuah keadaan
yang menempatkan seseorang pada situasi yang beruntung karena lolos dari
sebuah musibah dan keberhasilannya tersebut disebabkan oleh refleks cepat orang
tersebut.
Kombo ini secara estetika selaras dengan narasi Spider-Man yang
mempunyai kemampuan indrawi yang disebut dengan Spider’s Sense, yang
dengan kekuatannya tersebut Spider-Man secara refleks dapat menghindari halang
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rintang dan serangan mendadak di detik terakhir. Nyaris saja yang diaplikasikan
sebagai transfer dari near-miss combo untuk diartikulasikan sebagai kombo nyaris
gagal tidak selaras dengan visualisasi tekstualnya pada saat game-nya dimainkan
namun keadaan ini memunculkan sebuah kasus yang menarik untuk dibahas
dalam konteks pelokalan.

Gambar 4.66 Near-Miss yang diterjemahkan menjadi Nyaris Saja

Terdapat ketidaksesuaian antara kombo nyaris gagal dengan visualisasi teksnya di
dalam game-nya yang ternyata ditekstualisasi secara visual dengan kombo nyaris
saja. Ekspresi nyaris saja selaras dengan karakter Spider-Man yang cenderung
santai dan informal dalam menghadapi segala permasalahan dan nyaris saja
merupakan padanan yang tepat untuk near-miss yang mencerminkan sifat santai
dan informal Spider-Man. Inkonsistensi yang ditunjukkan pada aset loading dan
aset gameplay-nya menunjukkan bahwa jenis transiensi sebuah teks memberikan
pengaruh terhadap keputusan dalam melokalkan teks dengan asumsi bahwa
transiensi permanen cenderung lebih dijadikan sebagai fokus daripada transiensi
temporal dalam proses pelokalannya.
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Ketika transiensi sebuah aset dijadikan sebuah pertimbangan, implikasi
yang menyeruak adalah bahwa estetika dan etika berbenturan dan dinegosiasikan
ke dalam machinism dan mechanism, seperti yang diimplikasikan oleh Guattari
(1992). Dalam konteks pelokalan Spider-Man Unlimited, pelokal, berdasarkan
kasus-kasus di atas mempertimbangkan pertimbangan terhadap estetika dan etika
dengan pengalihan pesan sebagai estetika dan mekanisme game-nya sebagai
etikanya. Contoh berikut diharapkan memperjelas nosi ini:

Gambar 4.67 Contoh permaalahan estetika dan etika dalam Spider-Man Unlimited

Potongan gambar di atas adalah menu koleksi dalam Spider-Man
Unlimited yang dapat diakses oleh pemain untuk memperoleh puluhan SpiderMan dari berbagai dimensi. Setiap koleksi digolongkan menjadi beberapa
golongan dan secara estetis dilabeli nama koleksi dan Spider-Man yang dapat
diperoleh. Perpaduan tekstual onomastik dan visualisasinya adalah elemen estetis
yang harus dipertimbangkan pelokal dalam proses pelokalannya. Dalam gambar
di atas terdapat dua Spider-Man yang disorot yaitu Cyborg Spider-Man dan
Spider-Knight. Keduanya secara estetis mempunyai linearitas dengan thinking big
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yang berarti ‘ambisi besar’ baik secara naratif maupun mekanis. Cyborg SpiderMan mempunyai ambisi besar untuk menjadi Spider-Man yang dapat
meregenerasi lukanya dengan sangat cepat sehingga dia tidak menemui kesulitan
yang sama seperti saat dia melawan Sinister Six, kelompok yang membuat Peter
harus direstrukturisasi

sebagian tubuhnya.

Sementara itu Spider-Knight

mempunyai ambisi besar untuk membahagiakan Putri Gwen yang pada akhirnya
harus ditebus dengan pengorbanan sang putri dan pada akhirnya Peter sang
Spider-Knight diangkat menjadi raja untuk meneruskan cita-cita besar Putri
Gwen. Secara mekanis, terlihat sebuah linearitas antara thinking big dan status
yang dimiliki oleh Cyborg Spider-Man dan Spider-Knight.
Penjabaran kasus Spider-Man Unlimited di atas menunjukkan bahwa
referensi eksternal yang terkait dengan game berbasis adaptasi mutlak harus
dikuasai oleh pelokal agar menghasilkan pelokalan yang berkualitas. Kebutuhan
terhadap referensi eksternal ini senafas dengan prinsip auteurisme (Pettini, 2015)
yang menempatkan game sebagai produk naratif dengan unsur film yang
mempunyai ciri khasnya sendiri. Implikasinya adalah bahwa kualitas sebuah
pelokalan harus terlihat dari teralihkannya penciri baik itu naratif maupun
mekanis dari game asal ke game target. Model ludifikasi merinci prosedur
penilaian semacam ini dengan memberikan fokus utama pada struktur mekanis
dan naratif dan simbiosis diegetis. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model
ludifikasi juga memperhatikan sisi auteurisme sebuah produk game dengan sudut
pandang yang sedikit berbeda yaitu pengalihan pesan mekanis dan naratif sebagai
penciri utama pesan dalam video games.
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Terkait dengan penciri kekhasan sebuah produk audio visual seperti film
atau game seperti yang disinggung di atas, pelokal dihadapkan pada tantangan dan
permasalahan yang berkenaan dengan budaya. Edwards (2011) dan Honeywood
dan Fung (2012) melalui pendekatan kulturalisasi mengimplikasikan bahwa
kualitas sebuah pelokalan utamanya bergantung pada pemahaman budaya pelokal
dalam mengalihkan elemen game agar selaras dengan budaya sasaran yang
meliputi budaya masyarakat secara umum dan budaya bermain game serta pemain
game-nya sendiri. Model ludifikasi merespon kulturalisasi yang dieksekusi secara
interpretif ini dengan menempatkan identitas bermain sebagai sebuah budaya
gaming sehingga keputusan yang diambil oleh pelokal dalam menegosiasikan
antara penyampaian identitas bermain tersebut dalam keterbatasan spasial dapat
terungkap.

Gambar 4.68 Status Spider-Man

Seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas, Cyborg Spider-Man dan
Spider-Knight mempunyai status yang mirip yaitu pemain mendapatkan bonus
besar 50% vial dengan melancarkan serangan tertentu terhadap objek yang
ditemui di sepanjang jalan. Vial identik dengan peningkatan kemampuan yang
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mengimplikasikan bahwa status mekanis ini selaras dengan thinking big yang
diartikulasikan menjadi ambisi besar secara naratif.
Berpikir Besar kurang merepresentasikan ambisi yang dipunyai oleh
Cyborg Spider-Man dan Spider-Knight dan hanya mampu merepresentasikan
secara mekanis persentase besar yang dimiliki oleh keduanya dalam kaitannya
dengan vial. Keputusan untuk memadankan thinking big dengan berpikir besar
menggeser struktur pembentuk aset dari perceptive menjadi circumstantial dan
mengesankan pergeseran elemen fighting menjadi elemen hack and slash/beat
‘em up. Walaupun keduanya sama-sama berbasis pertarungan, keduanya memiliki
pengejawantahan berbeda. Perceptive pada dasarnya cenderung tidak melibatkan
secara fundamental elemen cerita dan paraphernalia seperti obat penyembuh
sehingga impresi yang dicoba untuk dibangun oleh koleksi Spider-Man melalui
Cyborg Spider-Man adalah kekuatan tempurnya dan sebenarnya kondisi ini
terlihat dari status +1 attack yang dimilikinya. Sementara itu hack and slash/beat
‘em up cenderung melibatkan unsur cerita dan elemen paraphernalia sehingga
impresi yang dicoba untuk dibangun melalui Spider-Knight adalah cerita
petualangannya dan kondisi ini terlihat dari status combo counters yang secara
estetis menempatkan seseorang pada posisi terdesak dan bangkit melawan mereka
yang mendesaknya.
Pergeseran luden dari fighting game menjadi beat ‘em up, dalam konteks
pendekatan imersif (Wood, 2015) dan eksperensial (Fernandez-Costales, 2016),
merupakan sebuah upaya pelokal dalam mempertahankan tingkat imersi dan
pengalaman bermain pemain pada budaya sasaran agar tidak mengalami
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pergeseran setelah sebuah game dilokalkan. Dua pendekatan ini mempunyai
kesamaan perspektif dengan model ludifikasi dalam kaitannya dengan
pemerhatian pada hubungan resiprokal antara pemain, game, dan pelokalan
sebagai

sebuah

jalinan

yang

membentuk

sebuah

identitas

tertentu.

Pengkombinasian antara model ludifikasi yang didesain untuk menunjukkan
terdapat tidaknya pergeseran identitas bermain dengan dampaknya terhadap
tingkat imersi dan pengalaman bermain akan memperkuat asesmen kualitas
pelokalan video game-nya karena pengguna dapat memahami hubungan
resiprokal yang saling mempengaruhi antara ketiga jenis identitas tersebut.
Tabel 4.27 Pergeseran struktur aset pada Gods of Rome

Exp
Ref
Evo
All
Def
Sit
Cor
For
Per
Cir
Ind
Sig
Luc
Inf
Rep
Imp

Struktur pembentuk aset Sumber
Ludo
Nara
LudoNara
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
2
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Struktur pembentuk aset Sasaran
Ludo
Nara
Ludo-Nara
x
x
x
x
x
x
x
x
8
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
1
x
x
4
x
x
x
x
x
x
x

Gods of Rome sebagai fighting game dikuatkan sebagai statusnya dengan
dominasi struktur aset perceptive pada game-nya. Gods of Rome, walaupun
didesain untuk mobile, mempunyai tingkat kompleksitas yang setingkat dengan

284

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

fighting game untuk konsol. Tingkat kompleksitas tersebut terlihat dari kombinasi
unsur RPG yang meliputi narasi, item penyembuh atau peningkat kekuatan dan
sistem rekrutmen. Kompleksitas tersebut menjadi lebih intens disebabkan oleh
unsur mitologi Greco-Roman yang menjadi latar belakang cerita game-nya.
Tantangan mitologi berkenaan pada dasarnya berkenaan dengan unsur onomastik
tokoh dan artefak mitologis. Salah satu contoh tantangannya artefak dengan unsur
mitologis yang bernama Chaos Vessel, yang menjadi akar permasalahan dari
narasi game ini.

Gambar 4.69 Onomastik mitologis dalam Gods of Rome

Chaos Vessel dilokalkan menjadi Bejana Kemelut dalam game ini dan
keputusan ini belum mampu secara optimal memperlihatkan linearitas naratif dan
mekanis game-nya. Chaos dalam Chaos Vessel merujuk kepada entitas pertama
dalam mitologi Greco-Roman yang darinya segala sesuatu di jagad raya lahir.
Makna implikatif chaos ini tidak mampu ditransferkan ke bahasa Indonesia
karena pelokal memutuskan untuk menggunakan kata kemelut. Penggunaan kata
kemelut hanya mampu menunjukkan linearitas naratif yang berkenaan dengan
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kekacauan yang ditimbulkan Tenebrous di dunia dewa dan manusia. Kondisi yang
sama juga terlihat dari kata vessel yang dilokalkan menjadi bejana. Vessel selain
bermakna bejana juga bermakna wadah. Kata ini sering digunakan untuk merujuk
kepada kondisi dikendalikannya tubuh seseorang oleh kekuatan magis yang
menyebabkan pemilik tubuh mematuhi pengguna sihir tersebut. Makna ini selaras
dengan elemen naratif game ini karena pemain sebagai seorang ascender, orang
yang dipilih dewa, untuk melawan dewa-dewa Olimpus serta dewa dari dunia lain
yang jiwa dan raganya dikendalikan oleh Tenebrous. Secara mekanis vessel juga
menunjukkan linearitas dengan mekanisme

game-nya karena game-nya

memberikan kesempatan bagi pemain untuk juga mengendalikan lebih dari satu
karakter.
Permasalahan Chaos Vessel di atas, dalam perspektif standarisasi
pelokalan yang berkualitas seperti yang diajukan oleh Wright (2006), harus dilihat
dari tujuh standar yang diutarakan oleh Wright yaitu cipta konten, penerjemahan
dan pelokalan, terminologi, ontologi, spesifikasi lokal, bahasa yang digunakan,
dan kode yang dipakai. Jika standarisasi pelokalan yang digunakan oleh
pengembang dan penerbit Gods of Rome adalah partial atau full localization,
Bejana Kemelut yang merupakan padanan dari Chaos Vessel mempunyai kualitas
yang baik karena memenuhi standar pelokalan karena tidak mempertahankan
Chaos Vessel sesuai dengan frasa aslinya. Dalam model ludifikasi, penjelasan
mengenai standar diletakkan sebagai bagian tambahan atau pelengkap di dalam
deskripsi analisis kualitasnya dan tidak dijadikan sebagai sebuah acuan utama.
Namun standarisasi dalam konteks tingkat pelokalan yang mencakup nir
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pelokalan

parsial,

dan

pelokalan

penuh,

model

ludifikasi

memasukannya sebagai komponen ketiga. Dengan mengaplikasikan ludifikasi,
pergeseran identitas bermain yang menjadi acuan utama analisis kualitas
pelokalan akan mampu mengungkapkan berpengaruh tidaknya sebuah standarisasi
terhadap pergeseran identitas bermain sebuah game. Dalam kasus Chaos Vessel di
atas terungkap jelas, jika standarisasinya merujuk kepada tingkat pelokalan,
terlihat bahwa pemilihan Bejana Kemelut sebagai sebuah padanan yang
diasumsikan tepat untuk Chaos Vessel ternyata menimbulkan deviasi terhadap
aspek naratif game-nya.
Ketidakmampuan representatif dan implikatif yang ditunjukkan oleh
pelokalan Chaos Vessel ini menunjukkan terdapatnya pergeseran struktur
pembentuk aset dari definitive menjadi situational. Terdapatnya unsur definitive
pada game aslinya menunjukkan status casual yang identik dengan mobile game
sedangkan keberadaan unsur situational menandakan bahwa Gods of Rome
mempunyai unsur endless runner. Pergeseran menjadi situational ini tidak linear
dengan Gods of Rome yang merupakan fighting game. Tidak seperti pergeseran
pada Spider-Man Unlimited yang didominasi pergeseran dari perceptive, yang
identik dengan fighting game, menjadi circumstantial, yang identik dengan hack
and slash/beat em up, yang keduanya masih memiliki linearitas, pergeseran pada
Gods of Rome ini sedemikian deviatif sehingga penciri fighting game sedikit
tergerus. Kasus ini mengimplikasikan bahwa pengetahuan terhadap tokoh
mitologi amat diperlukan untuk menghindari munculnya deviasi struktur aset.
Dalam kaitannya dengan Chaos Vessel, pelokal sepertinya mengambil keputusan
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untuk melokalkannya sebagai bejana dengan rujukan visual. Walaupun tidak
divisualisasikan

dengan

jelas

bentuk

dari

Chaos

Vessel,

game-nya

mengindikasikan bahwa vessel di sini adalah sebuah bejana.

Gambar 4.70 Indikasi visual bejana dalam Gods of Rome

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa Chaos Vessel mempunyai
kekuatan untuk mengendalikan dewa dan manusia dan bahwa pemain juga
mengandalkan dewa dan manusia yang dapat dikendalikan oleh pemain untuk
memenangkan pertarungan melawan Tenebrous, kedua makna yang merujuk
kepada Chaos Vessel ini terepresentasikan melalui fitur sphere seperti yang
terlihat di atas. Dalam fitur ini, pemain membawa sebuah kristal berbentuk bola
dan meletakkannya di tengah altar di antara patung dua perempuan pembawa
bejana untuk dilakukan ritual pemanggilan (summoning) dewa atau ksatria yang
dapat dikendalikan oleh pemain. Dari fitur ini dan item yang behubungan dengan
kekuatan restoratif yang didominasi oleh bentuk bejana, kata bejana muncul
sebagai padanan dari vessel.
Selain menggunakan visualisasi sebagai referensi, pelokal Gods of Rome
juga memanfaatkan artikulasi penulisan sebagai salah satu referensi dalam
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memutuskan ekspresi yang akan digunakan untuk merespon istilah mitologi
tertentu. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.71 Permasalahan onomastik mitologis

Fates dalam dialog di atas merujuk kepada Sisters of Fate atau dikenal dengan
nama Moirai yang terdiri dari Clotho, Lachesis, dan Atropos. Mereka bertugas
menentukan takdir semua makhluk termasuk para dewa. Penggunaan artikel the,
huruf kapital F, dan sufiks –s menandakan bahwa ‘takdir’ yang disebutkan oleh
Zeus di atas bukanlah takdir sebagai konsep tetapi takdir sebagai persona.
Keberadaan struktur penulisan seperti di atas direspon dengan baik oleh pelokal
dengan melokalkannya menjadi Takdir dengan huruf kapital T.
Permasalahan yang muncul adalah bahwa ekspresi Thank the Fates I found
you! dan versi padanannya Untung Takdir membuatku menemukanmu!
mempunyai deviasi impresi jika dikaitkan dengan mitologi mengenai hubungan
Zeus dengan Sisters of Fate. Versi bahasa inggris cenderung menempatkan Zeus
sebagai subjek dari Sisters of Fate, yang menurut Hesiod adalah putrinya dengan
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Titan Themis, secara samar sedangkan versi bahasa Indonesia menempatkan Zeus
sebagai subjek Sisters of Fate secara lebih eksposif. Kondisi ini muncul sebagai
dampak dari modulasi terhadap padanan membuatku menemukanmu untuk I found
you. Modulasi ini dalam bahasa Indonesia berdampak pada impresi bahwa Fates
secara eksplisit lebih berkuasa dalam hierarki kedewaan daripada impresi yang
ditimbulkan melalui versi bahasa inggris. Walaupun tidak mempengaruhi struktur
aset, linearitas estetis antara game dengan mitologi sedikit terdeviasi. Deviasi ini
tidak menjadi sebuah permasalahan karena terdapat dua pendapat berkaitan
dengan hubungan Zeus dan Sisters of Fate. Pendapat pertama menurut Hesiod,
Zeus berkuasa atas Fates dan demikian juga dengan Fates atas Zeus (Hill, 2015).
Hubungan mereka dibangun atas dasar resiprokalitas kepentingan. Pendapat ini
terimpresikan melalui versi bahasa inggris. Pendapat kedua menurut Homer dalam
Iliad, Zeus tunduk di depan takdir yang ditenun oleh Sisters of Fate (Hill, 2015).
Hubungan ini sejalan dengan paradoksitas hubungan antara dewa dengan Zeus
sebagai pusatnya. Pendapat ini terimpresikan melalui versi bahasa Indonesia.
Dalam perspektif fungsional yang mengedepankan keterkaitan antara
gramatika bahasa dan text strings seperti yang diimplikasikan oleh Heimburg
(2006), kasus pergeseran naratif yang disebabkan oleh pelokalan game-nya
cenderung secara umum melibatkan keterbatasan spasial dan penyesuaian dengan
bahasa pemrograman yang digunakan oleh video game-nya. Oleh karena itu,
kualitas sebuah pelokalan ditentukan, menurut perspektif ini, oleh perpaduan
gramatika dengan text strings yang mampu menyampaikan pesan secara akurat
tanpa mengalami permasalahan spasial. Dalam kasus Zeus di atas, pelokal
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memanfaatkan tempat pada dialogue box dengan baik sehingga pesannya dapat
disajikan dengan gramatika yang benar walaupun maknanya mengalami
pergeseran. Dalam perspektif ludifikasi, yang menjadi fokus utama adalah
terdapat tidaknya pergeseran identitas bermain yang dibawa secara kebahasaan
melalui perpaduan linguistik dan text strings. Fokus inilah yang belum disentuh
dari Heimburg dalam perpaduan antara gramatika bahasa dan text strings yang
diajukannya.
Estetika yang dikonstruksikan dengan memadukan mitologi dengan game
dalam Gods of Rome, beranjak dari dua kasus di atas, menjadi fokus penting
dalam proses pelokalan game-nya. Oleh karena itu, visualisasi dan tekstualisasi
pesan yang mengandung informasi mitologis menjadi faktor referensi krusial
dalam proses pengalihan pesannya. Permasalahan muncul ketika referensi
visualnya sendiri terdampak dari informasi mitologi yang bias. Salah satu
contohnya adalah artefak mitologis yang identik dengan budaya Greco-Roman,
ambrosia. Dalam game ini ambrosia divisualisasikan seperti minuman untuk
menjaga linearitas dengan item lain seperti panacea dan ichor yang juga
divisualisasikan sebagai minuman. Permasalahan mitologis yang muncul adalah
bahwa ambrosia dapat divisualisasikan ganda baik sebagai minuman maupun
makanan namun permasalahan ini, dalam konteks pelokalan, tidak berdampak
signifikan karena visualisasinya tidak mengalami pelokalan.
Temuan yang menarik dari Gods of Rome adalah ditempuhnya beragam
usaha agar informasi mekanis dan naratifnya tersampaikan dengan akurat.
Temuan seperti pada pembahasan gambar 4.5 mengenai get more yang dilokalkan
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menjadi dapatkan lagi dengan perubahan bentuk kotak dialog untuk
menyesuaikan teks dapatkan lagi. Temuan yang hampir sama dijumpai pada
menu pra pertempuran sebagai berikut:

Gambar 4.72 Pengecilan font dan perluasan kotak
dialog

Bertarung yang dilokalkan dari fight mempunyai jumlah karakter lebih banyak
oleh karena itu ditempuhlah dua jenis usaha untuk mengatasi masalah pembatasan
karakter ini yaitu perubahan bentuk kotak dialog dan perubahan ukuran font.
Usaha ini ditempuh karena bertarung diasumsikan padanan yang paling sesuai
untuk fight.
2. Ludifikasi sebagai Titik Temu Penilaian Kualitas Pelokalan Video Games
dan Kajian Games
Deming

dalam

wawancaranya

dengan

O’Hagan

dan

Chandler

mengisyaratkan pentingnya mengintegrasikan kajian atau studi game dengan
pelokalan dan penilaian kualitas pelokalan video games (2016). Pengintegrasian
penilaian kualitas pelokalan video games dan kajian games dimungkinkan terjadi
karena keduanya, walaupun mempunyai sistem yang berbeda, mempunyai titik
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temu yang menjadi jembatan keduanya. Titik temu itu adalah ludifikasi yang
menjadi identitas naratif, identitas yang tersusun berdasarkan pengalaman
(Ricoeur, 1992), sebuah game.
Implikasi yang diperoleh dari ludifikasi atau identitas bermain sebagai titik
temu adalah bahwa di dalam sebuah identitas bermain terdapat multimodalitas
yang mempunyai tautan dengan multimodalitas penilaian kualitas pelokalan video
games dan kajian games. Multimodalitas yang menyatukan ketiganya ini
dipayungi oleh multimodalitas yang disebut oleh Maiorani (2009) sebagai
multimodalitas hipertekstual, yang melihat game sebagai identitas virtual yang
tersusun dari elemen visual dan non-visual konfiguratif. Dalam konteks hiperteks,
multimodalitas yang mengejawantahkan sebuah identitas mempunyai fungsi
pengguna yang bersifat eksploratif atau konfiguratif. Perbedaan mendasar kedua
fungsi pengguna tersebut adalah bahwa fungsi konfiguratif memberikan
kebebasan bagi pengguna untuk memodifikasi informasi yang diproyeksikan oleh
sebuah modalitas (Aarseth, 1997). Contohnya adalah di dalam game secara
umum, pemain dapat memodifikasi atau merubah tingkat kesulitan bermain gamenya sesuai dengan kemampuan pemainnya. Ketika pemain merubah tingkat
kesulitan dari sulit menjadi mudah, modalitas di dalam game tersebut ikut berubah
dan menyesuaikan dirinya dengan tingkat kesulitan yang dipilih. Keadaan ini
menggambarkan bahwa setiap tingkat kesulitan menjadi sebuah identitas yang
berbeda karena, walaupun disusun oleh modalitas yang sama, modalitas di dalam
game-nya mempunyai pembeda dari modalitas lain yang sejenis. Kondisi
semacam inilah yang oleh Ventola (2009) disebut dengan diversifikasi, yang
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menekankan pada pengejawantahan modalitas yang berfungsi sama dengan
ekspresi atau jalan yang berbeda.
Diversifikasi seperti yang disinggung Ventola di atas adalah elemen
krusial sebuah identitas bermain. Penilaian kualitas pelokalan video games dan
kajian game mempunyai modalitas yang sama pada aspek mekanis, naratif, teks,
dan visual. Aspek mekanis penilaian kualitas pelokalan video games terletak pada
prosedur asesmen yang harus ditempuh oleh asesor dalam menilai kualitas sebuah
pelokalan. Sementara itu aspek mekanis kajian game terletak pada prosedur kritik
game yang berangkat dari status game sebagai karya sastra ergodik, karya sastra
cybertext yang tidak hanya mempunyai fungsi pengguna interpretif, eksploratif,
dan konfiguratif melainkan juga tekstonis yang memungkin pengguna melakukan
restrukturisasi pada game-nya (Aarseth, 1997; Eskelinen, 2012).
Dalam aspek naratif, penilaian kualitas pelokalan video games dan kajian
games sama-sama berangkat dari diegesis, yang memberikan autoritas pada teks
untuk meminta pengguna melakukan sesuatu (Halliwell, 2013). Penilaian kualitas
pelokalan video games menempatkan hasil pelokalan sebagai subjek yang
meminta penilai untuk melakukan sebuah penilaian sedangkan kajian games
menempatkan games sebagai subjek yang meminta kritikus game untuk
mengapresiasinya dengan menggunakan pendekatan tertentu dalam eksekusinya.
Aspek naratif ini terkait erat dengan aspek tekstual yang secara resiprokal
menempatkan penilaian kualitas pelokalan video games dan kajian games pada
keterkaitan antara ergon dan hodos.
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Dalam perspektif cybertext, ergon merujuk pada tindakan yang dilakukan
oleh pengguna terhadap sebuah teks dan hodos merujuk jalan yang ditempuh
untuk melakukan tindakan tersebut (Aarseth, 1997; Eskelinen, 2012). Baik
penilaian kualitas pelokalan video games maupun kajian games mempunyai ergon
dan hodos ini. Ergon yang dipunyai oleh penilaian kualitas pelokalan video games
adalah tindakan menilai kualitas pelokalan video games yang secara struktural
harus dimulai dari tindakan memainkan game yang akan dinilai terlebih dahulu.
Ergon ini juga muncul pada kajian games yang meminta pengguna untuk
melakukan tindakan apresiasi yang harus diawali dengan tindakan memainkan
game-nya. Sementara itu hodos pada penilaian kualitas pelokalan video games
terletak pada langkah-langkah prosedural dalam menilai sebuah kualitas
pelokalan. Hodos yang sama juga muncul pada kajian games yang, tergantung
dengan pendekatan dan topik yang dibahas, meminta pengguna untuk menempuh
jalan tertentu guna merealisasikan tindakan apreasiasi tertentu. Ergon dan hodos
pada aspek tekstual juga menjadi elemen yang melekat pada aspek yang terakhir
yaitu aspek visual yang bertaut dengan aspek tekstual secara simbiosis. Ergon
dalam aspek visual pada penilaian kualitas pelokalan video games dan kajian
games meminta pengguna untuk menempatkan visualisasi sebuah game sebagai
struktur yang berdiri sendiri atau bersimbiosis dengan aspek tekstual. Sementara
itu hodos pada aspek visual terkait dengan jalan yang ditempuh untuk
mengaksesnya yang ditentukan pada jenis visualisasinya. Adapun jenis visualisasi
pada games yang secara umum diakses dapat dibagi dua yaitu cutscenes, yang
berfungsi menampilkan narasi seperti layaknya film dalam batasan waktu dan
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cenderung tanpa kendali dari pengguna, dan non-cutscenes, yang tidak dibatasi
waktu serta dikendalikan oleh pengguna.
Diversifikasi modalitas di atas membentuk sebuah struktur identitas yang
sama yaitu identitas bermain atau ludifikasi. Berangkat dari identitas yang sama
ini, penilaian kualitas pelokalan video games dan kajian games dapat diketemukan
pada sebuah titik temu yang secara komplementif saling melengkapi. Ventola
(2009) membagi titik temu integratif antar modalitas diversifikatif ini menjadi
pole of maximal integration, yang menunjukkan terintegrasinya modalitas pada
strata yang sama, dan pole of minimal integration, integrasi modalitasnya bukan
pada strata yang sama atau berdiri sendiri. Dalam konteks ludifikasi sebagai titik
temu, integrasi modalitasnya adalah pole of maximal integration yang
menunjukkan penyatuan modalitas penilaian kualitas pelokalan video games dan
kajian games sebagai struktur dari sebuah identitas yaitu ludifikasi.
3. Ludifikasi dan Permasalahan Spasial pada Penilaian Kualitas Pelokalan
Video Games
Dengan mengasumsikan penggunaan strategi tertentu dalam pelokalan yang
dilakukan, penilai dapat menyajikan sebuah asesmen yang komprehensif dan
bertaut antara kualitas pelokalan dengan elemen ludifikasi, luden, dan asumsi
strategi yang ditempuh oleh pelokal dalam menjaga elemen ludifikasi dan luden
agar tidak bergeser. Penulis mengajukan dua tipe strategi yaitu diegetis dan nondiegetis yang masing-masing mempunyai sub strategi. Penjabarannya adalah
sebagai berikut:
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1. Strategi Diegetis
Strategi diegetis adalah strategi tekstual dengan fokus pada efisiensi kata
untuk menyampaikan pesan dalam keterbatasan spasial video games. Strategi ini
mempunyai tujuh sub strategi yaitu abreviasi, kondensasi, omisi, simbolisasi,
retensi, mediasi, dan violasi. Penjelasan ketujuh sub strategi ini adalah sebagai
berikut:
a. Abreviasi
Strategi ini ditempuh dengan jalan menyingkat kata dalam sebuah kotak
dialog agar dapat menampung pesan secara lebih leluasa. Abreviasi cenderung
diaplikasikan pada game yang mempunyai verbositas yang padat dengan asumsi
bahwa semua informasi dalam sebuah kotak dialog adalah informasi penting.
Game dengan verbositas padat ini cenderung dijumpai pada game yang bergenre
gameplay driven yang mempunyai kompleksitas dalam tutorialnya. Booya Texas
Poker adalah salah satu contohnya.

Gambar 4.49 Strategi Abreviasi pada Booya Texas Poker versi bahasa Indonesia
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Strategi diegetis abreviasi terlihat dari penggunaan kata yg untuk yang dan cth
untuk contoh. Abreviasi ini ditempuh untuk menghadapi permasalahan
spasialisasi agar informasinya dapat disampaikan secara eksplisit. Abreviasi
diperlukan agar strategi penetrasi pesannya tidak terlalu melanggar batasan kotak
dialog seperti yang dijumpai di atas. Game adaptasi dari permainan riil di dunia
nyata dengan verbositas informasi seperti Booya Texas Poker di atas cenderung
memaksa pelokal untuk menyampaikan semua pesan seakurat mungkin sehingga
banyak strategi diegetis dan non-diegetis yang ditempuh pelokal dalam
melokalkan game-nya untuk mengatasi permasalahan spasial. Seperti yang terlihat
pada contoh di atas, walaupun strategi abreviasi sudah diaplikasikan,
permasalahan spasialisasi belum terpecahkan secara total karena terdapat pesan
yang keluar dari kotak dialog.
b. Kondensasi
Strategi ini merujuk kepada strategi pemadatan pesan dengan menyajikan
pesan yang dianggap paling signifikan dan representatif sehingga permasalahan
spasialisasi dapat diatasi dengan baik. Strategi ini biasanya ditempuh ketika
sebuah pesan game cenderung didominasi oleh pesan anamorfis yang didalamnya
pesan naratif dan mekanis dijadikan satu sehingga pelokal menghadapi kesulitan
ketika dipaksa untuk menyampaikan kedua pesan naratif dan mekanis tersebut
yang dibingkai dalam penyampaian secara anamorfis. Contohnya adalah sebagai
berikut:
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Gambar 4.50 Kondensasi yang menyebabkan pergeseran perceptive ke significative
dalam Spiderman Unlimited

HIT THE GROUND RUNNING! adalah ungkapan ajakan atau nasehat untuk
memanfaatkan sebuah kesempatan. Secara maknawi pesan utama dari ungkapan
ini

sudah

terejawantahkan

dengan

baik

melalui

MEMANFAATKAN

KESEMPATAN! namun pesan mekanis yang termaktub di dalam informasi
tersebut belum teralihkan dengan baik. Pesan mekanisnya secara estetis linear
dengan genre yang diusung yaitu Endless Runner yang menekankan pada
kecepatan dalam merespon halang rintang saat berlari. Linearitas ini terlihat dari
kata running. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kondensasi
pesan pada versi bahasa Indonesianya karena memadatkan informasi mekanis dan
naratif ke dalam Memanfaatkan Kesempatan! dengan menyajikan pesan
mekanisnya secara implisit dengan asumsi bahwa pemain memahami bahwa
Spiderman Unlimited adalah game Endless Runner yang menempatkan karakter
game-nya dalam kondisi berlari secara simultan sehingga pemain harus dengan
tepat memanfaatkan berbagai kesempatan, salah satunya bonus, pada saat karakter
berlari.

c. Omisi
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Strategi diegetis ini merujuk kepada penghapusan pesan yang diasumsikan
tidak memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan makna yang
ditunjukkan oleh sebuah bagian aset. Penghapusan terhadap sebuah informasi
cenderung diikuti oleh pengajuan informasi baru yang tidak terdapat pada
informasi sumbernya. Strategi ini cenderung dieksekusi oleh pelokal ketika
pelokal menganggap bahwa informasi yang dihapus adalah informasi yang
familiar bagi pemain game-nya. Salah satu contohnya adalah temuan pada intro
Buff Knight:

Gambar 4.51 Strategi Omisi

Dalam contoh di atas terlihat bahwa pelokal menghilangkan informasi to slay
monsters and find the lost dengan asumsi bahwa berpetualang dalam konteks
game identik dengan perkelahian dengan monster sehingga dipandang tidak perlu
untuk mengalihkan informasi tersebut ke pemain game. Melihat contoh di atas,
penghapusan informasi yang diasumsikan familiar bagi pemain game terkait
dengan perubahan case tipografi informasinya dari Upper Case menjadi Lower
Case. Dengan mengubah tipografi pada aspek upper dan lower case sebuah font,
asumsi yang muncul adalah terdapatnya sebuah spasi yang dapat menampung
informasi yang tidak dapat disampaikan jika perubahan tipografis tersebut tidak
dieksekusi. Kasus ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan mengenai
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strategi non-diegetis. Contoh di atas sebenarnya juga menunjukkan strategi
diegetis keempat yaitu strategi simbolisasi yang akan dibahas berikut ini.
d. Simbolisasi
Strategi diegetis ini berkenaan dengan perubahan kata menjadi simbol atau
tanda yang secara tipografis mampu menjawab permasalahan spasialisasi dalam
sebuah kotak dialog. Pengimplementasian strategi simbolisasi ini mencakup
simbol yang dipakai secara umum dalam konteks penulisan maupun simbol
khusus yang penggunaannya cenderung terikat dengan konvensi dunia game.
Contoh pada penjelasan mengenai strategi omisi di atas juga menunjukkan
penggunaan strategi simbolisasi seperti yang terlihat dari penggunaan angka 10
sebagai pengganti ten.

Gambar 4.52 Strategi Simbolisasi pada Booya Texas Poker

Seperti yang terlihat pada potongan gambar di atas, penggunaan k yang berarti
kilo untuk menggantikan seribu diaplikasikan pada Poker Texas Booya. Yang
menarik dari temuan ini adalah bahwa sejak dari versi bahasa Inggrisnya, Booya
Texas Poker, simbol k sudah digunakan. Kasus ini menandakan bahwa pelokalan
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dalam konteks permasalahan spasial sudah dipikirkan sejak game-nya belum
dilokalkan ke bahasa sasaran. Kasus semacam ini menjadi sebuah fenomena dan
tren terutama di pasar game Jepang yang menyasar Amerika Utara sebagai
targetnya. Dengan menggunakan katakana, abjad untuk menjembatani ekspresi
bahasa asing, elemen parafernalia seperti nama jurus, sihir, skill, nama karakter,
item, dan elemen parafernalia lainnya ditulis dalam katakana dengan ekspresi
bahasa Inggris.
e. Retensi
Strategi retensi berkenaan dengan pemertahanan ekspresi sumber ke dalam
bahasa sasaran karena diasumsikan bahwa jika sebuah ekspresi sumber tidak
dipertahankan,

permasalahan

spasial

akan

mengemuka.

Strategi

ini

diklasifikasikan menjadi dua yaitu strategi retensi konvensional dan partikular.
Strategi retensi konvensional berkaitan dengan pemertahanan ekspresi yang
dianggap secara konvensional sudah familiar dan umum digunakan untuk ekspresi
di dunia game. Contohnya seperti ekspresi attack, skill, ability, dan ekspresi
lainnya. Sementara itu strategi retensi partikular berkenaan dengan pemertahanan
ekspresi yang menjadi penciri game-nya atau yang biasa disebut dengan in-game
terms atau expressions.

Gambar 4.53 Strategi Retensi Konvensional dan Partikular
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Item dalam contoh di atas tidak dilokalkan ke dalam bahasa Indonesia karena
istilah tersebut sudah dianggap umum dan konvensional di dunia game sehingga
menunjukkan

bahwa

terdapat

sebuah

pengaplikasian

strategi

yang

mempertahankan istilah bahasa sumbernya. Strategi ini disebut dengan strategi
retensi konvensional karena istilah tersebut dianggap sudah populer di dunia
game. Sementara itu kata ambrosia adalah strategi retensi partikular karena istilah
ambrosia terikat pada dunia game pada Gods of Rome saja.

f. Mediasi
Strategi mediasi berkaitan dengan pemilihan kata dengan makna yang
sinonimis namun mempunyai jumlah karakter yang lebih sedikit. Strategi ini
cenderung ditempuh dengan pertimbangan bahwa sinonimisitas makna yang
dipunyai oleh sebuah kata diasumsikan tidak mengganggu makna yang paling
sesuai dengan kata sumbernya sesudah kata tersebut dilokalkan. Salah satu
contohnya adalah Chaos Vessel dalam Gods of Rome yang dilokalkan menjadi
Bejana Kemelut. Chaos yang secara literal bermakna kekacauan diartikan kemelut
yang secara makna bersinonim dengan kekacauan.
g. Violasi
Strategi violasi berkenaan dengan pelanggaran tata bahasa dan tata tulis untuk
menghemat penggunaan spasi dalam sebuah game. Pelanggaran yang dilakukan
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cenderung diasumsikan tidak berdampak signifikan terhadap pemahaman
komprehensif keseluruhan informasi yang disajikan oleh bagian aset tertentu dari
sebuah game. Pelanggaran yang sering terjadi seperti ditemukan dalam Poker
Texas Booya dan Buff Knight adalah tidak terdapatnya jeda setelah titik.
Pelanggaran ini sepertinya bukanlah sebuah strategi tetapi cenderung berasal dari
kesalahan teknis pada penulisan text string-nya atau error oleh pelokal pada saat
harus menerjemahkan text string dalam jumlah yang masif. Namun terdapat juga
bentuk pelanggaran yang berbeda yaitu pelanggaran terhadap spasialisasi kotak
dialog. Pelanggaran ini cenderung bersifat sengaja karena pelokal melanggar batas
kotak dialog dengan menerjemahkan semua informasi sehingga batasan kotak
dialognya terdistorsi. Contohnya dapat dilihat pada contoh strategi typefacing dari
Texas Poker Booya.

2. Strategi Non-Diegetis
Strategi non-diegeties adalah strategi visual atau non-tekstual yang berfokus
pada modifikasi grafis agar permasalahan spasialisasi dalam mengalihkan
informasi dapat teratasi dengan baik. Terdapat lima sub strategi di bawah strategi
non-diegetis yaitu ikonisasi, typefacing, lettering, ballooning, dan windowing.
a. Ikonisasi
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Strategi ini diaplikasikan ketika text string yang berbasis ASCII/Unicode
dirubah menjadi berbasis sprite font atau image. Dengan melakukan konversi ini,
spasialisasi dalam mengalihkan informasi dari game-nya menjadi lebih terbuka.
Sprite font dan image based text, karena fleksibilitasnya untuk dimodifikasi dan
disesuaikan dengan kebutuhan spasialisasi karakter pada video game, cenderung
lebih dapat memuat banyak informasi daripada text string yang diejawantahkan
dalam format teks.

Gambar 4.54 Contoh sprite font dari Scirra

Seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas, ukuran, posisi, bentuk, dan
format font dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan karena font yang
digunakan adalah font berbasis image bukan teks. Oleh karena itu, selayaknya
gambar, font ini pun juga dapat dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengatasi
permasalahan spasial. Pengaplikasian strategi ikonisasi semacam ini cenderung
dapat dieksekusi secara independen maupun bersamaan dengan strategi diegetis
seperti yang dijumpai pada kasus strategi omisi dan simbolisasi di atas.
b. Typefacing
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Strategi ini, sesuai dengan namanya, berkaitan dengan font dengan fokus pada
perubahan jenis font yang dianggap mempunyai ukuran yang lebih kecil namun
mempunyai kejelasan yang sebanding dengan font sumber dengan tujuan agar
dapat mengekspresikan informasi secara lebih leluasa. Dalam strategi ini,
konversi font merujuk kepada font type dan font case. Konversi font type merujuk
kepada konversi jenis font, dari Calibri menjadi Courier New, contohnya,
sedangkan konversi font case merujuk kepada konversi uppercase ke lowercase
dan sebaliknya.

Gambar 4.55 Strategi Typefacing

Contoh di atas adalah pengaplikasian strategi typefacing dengan merubah jenis
font dari Times New Roman menjadi Calibri yang mempunyai ukuran lebih kecil.
Walaupun sudah dikonversi, seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas,
pesannya tetap menembus batas kotak dialog yang salah satunya disebabkan oleh
tidak dirubahnya ukuran font pada versi bahasa Indonesianya.
c. Lettering
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Strategi ini merubah ukuran font dari ukuran font yang besar menjadi ukuran
font yang lebih kecil sehingga akan lebih terdapat banyak pesan yang
tersampaikan disebabkan spasialisasinya yang menjadi lebih terbuka. Salah satu
contohnya adalah nama misi dalam Spiderman: Unlimited.

Gambar 4.56 Contoh pengaplikasian Strategi Lettering

Seperti yang terlihat pada potongan gambar di atas, Penggalian Data yang
merupakan alih pesan dari Data Mining mengalami perubahan ukuran font guna
mengalihkan pesan seakurat mungkin. Pengaplikasian strategi lettering dalam
Spiderman: Unlimited di atas diikuti dengan perubahan ukuran kotak dialog yang
nampak menjadi lebih persegi pada versi bahasa Indonesia dibandingkan dengan
versi bahasa Inggrisnya. Modifikasi pada kotak dialog ini adalag strategi keempat
yaitu ballooning.
d. Ballooning
Strategi ini, sesuai dengan namanya, berkenaan dengan modifikasi grafis
kotak dialog sedemikian rupa untuk lebih dapat menampung informasi lebih
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banyak sehingga diasumsikan pesannya dapat teralihkan lebih akurat. Contoh
selain Spiderman: Unlimited di atas adalah contoh dari Gods of Rome.

Gambar 4.57 Strategi Ballooning pada Gods of Rome

Kotak dialog dengan tulisan fight di atas, ketika dilokalkan ke dalam bahasa
Indonesia, dirubah bentuknya menjadi lebih panjang agar kata bertarung sebagai
alih pesan dari fight secara spasial dapat dituliskan pada kotak dialognya. Seperti
yang terlihat dari contoh Gods of Rome dan Spiderman: Unlimited di atas,
pengaplikasian ballooning diikuti oleh pengaplikasian strategi lettering yang
darinya mengimplikasikan bahwa dalam sebuah kasus dapat

dijumpai

pengaplikasian lebih dari satu strategi spasialisasi, baik diegetis maupun nondiegetis, pada bagian tertentu sebuah aset video game.
e. Windowing
Strategi ini masih terkait dengan ballooning dengan perbedaan bahwa dalam
strategi ini, kotak dialognya tidak dimodifikasi ukurannya namun dirubah
bentuknya. Startegi ini tidak ditemukan contohnya dari game yang dianalisis
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namun dijumpai pada game yang di-fansub oleh penggemar dengan menggunakan
teknik modding dengan Self Development Kit (SDK).
Contoh analisis lengkap dengan melibatkan analisis terhadap strategi yang
kemungkinan ditempuh oleh pelokal dalam melokalkan sebuah bagian aset game
tertentu disajikan sebagai berikut:

Simbiosis
Diegetis

Struktur
MekanisNaratif

Tingkat Pelokalan

Struktur
MekanisNaratif

Simbiosis
Diegetis

Mnemonik

Meta-Meta
(Univocal)

Parsial

Meta-Meta
(Univocal)

Mnemonik

Genre: Gameplay
Struktur Mekanis-Naratif : 3 x 3
Simbiosis Diegetis: 3 x 2
Tingkat Pelokalan: 2 x 1
Total: 9+6+2/6: 2,8 (baik)
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Struktur mekanis-naratif yang terdiri dari metamorfis dan metamorfis
menghasilkan sebuah struktur univocal yang menandakan bahwa bagian tutorial
ini, sesuai dengan fungsinya, disajikan sejelas dan se-eksplisit mungkin agar
pemain benar-benar memahami permaina poker. Simbiosis diegetis bagian aset
tutorial ini adalah mnemonik karena secara dominan elemen tekstual mempunyai
representasi visual baik yang disajikan secara langsung maupun secara
kondisional yang mendukung struktur univocal dengan mengedepankan
pemahaman komprehensif cara bermain poker. Ketika pelokalan parsial
diaplikasikan, tidak dijumpai pergeseran simbiosis diegetis sehingga diasumsikan
bahwa pelokal cenderung menyajikan pengalihan pesan pada bagian aset tutorial
ini sesuai dengan fungsi penggunanya. Dalam kaitannya dengan luden, tidak
dijumpai pergeseran karena struktur mekanis-naratif dan simbiosis diegetis yang
membentuk luden Explicit, yang merupakan penciri game dengan genre hidden
item, tidak mengalami pergeseran. Kecenderungan pelokal dalam
mengeksplisitasi bagian aset tutorial dengan tujuan agar pemain dapat memainkan
gamenya secara komprehensif membuat versi bahasa Indonesia Booya Texas
Poker ini memaksa pelokalnya mengaplikasikan tiga strategi yaitu (a) abreviasi,
(b) violasi kotak dialog, (c) typefacing. Pengaplikasian strategi ini
mengimplikasikan bahwa pelokal, demi menjaga kualitas pelokalannya,
mengimplementasikan strategi diegetis dan non-diegetis.

310

