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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap film yang kita lihat sehari-hari pasti melalui tahap editing. Begitu juga 

dengan iklan komersil, berita, dan talkshow. Film fiksi, non-fiksi, atau keduanya 

akan melalui tahap memotong, mengurutkan kembali, memperhalus, ataupun 

mengatur ulang untuk memperoleh versi akhir dalam film. Hasilnya mungkin akan 

sama dengan apa yang diinginkan oleh sutradara atau mungkin berbeda dengan 

apa yang diinginkan oleh sutradaranya (dalam hal mood, tempo, informasi, dan 

emosi yang akan disampaikan dalam film tersebut). Seorang editor akan 

mengambil bahan dan membuat film pada tahap pasca produksi, mengolah bahan-

bahan mentah tersebut menjadi bentuk rangkaian footage versi final yang sesuai 

dengan sutradara maupun produser (Thompson & Bowen, 2009, Hlm. xi). Editor 

mempunyai peran yang sangat vital pada sebuah produksi film, dalam 

menciptakan ritme, irama, dan juga dinamika didalam film melalui cutting. Editor 

bisa juga disebut sebagai sutradara kedua didalam suatu produksi film, yang 

bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan pada tahap pasca produksi suatu 

film, sampai film tersebut siap tayang. 

Menurut Dancyger (2007, Hlm. 267) film merupakan media visual, 

pergerakan, yang mana menjadi media yang baru untuk memperlihatkan suatu 

karya dalam film. Tidak ada yang baik untuk mengilustrasikan kekuatan dari 
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pergerakan dalam film selain pada action sequence. Action sequence memiliki 

daya tarik yang besar bagi penonton yang melihat. Pada action sequence sangat 

penting untuk mengetahui aspek dramatis dan karakteristik psikologi. Prinsip 

editing pada genre action adalah mengangkat semua aspek tersebut. Pada action 

sequence setiap karakter mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tujuannya. 

Biasanya tujuannya berusaha untuk menentang tujuan karakter lainnya, Adegan-

adegan tersebut selalu terjadi sebagai perselisihan didalam cerita pada produksi 

film. Ketika adegan berakhir, ada salah satu karakter yang menang dengan 

mencapai tujuannya dan salah satu karakter yang kalah dengan tidak mencapai 

tujuannya dan ini merupakan aspek dramatis pada action sequence. Pada aspek 

psikologis, adegan action sequence banyak didominasi oleh emosi dan cara 

bertahan hidup. Pencapaian salah satu karakter pada tujuannya akan mungkin 

berakhirnya karakter lain, karena itu action sequence sering berhubungan dengan 

hidup dan mati. 

Editing pada action film tidak hanya mempengaruhi penonton dalam aspek 

penyampaian cerita suatu film tetapi juga membuat penonton memilih jagoan 

dalam suatu film. Film-film bergenre action sangat berpengaruh pada penggunaan 

pace, gerakan, dan penempatan kamera. Pada saat-saat tertentu dibutuhkan shot 

yang panjang untuk mengikuti tindakan dari karakter tersebut, tetapi yang paling 

penting dalam film bergenre action adalah dengan pemakaian close-up dan shot 

yang mempunyai gerakan yang sangat intens. (Dancyger, 2007, Hlm. 268). 

Hiper-realitas merupakan sesuatu hal yang dianggap tidak masuk akal 

(irasional) atau pemikiran yang sudah melampaui akal sehat. (Agger, 2003, Hlm. 
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284). Dalam film “Venatus” ini, konsep hiper-realitas mempunyai hubungan yang 

sangat erat. Dengan membuat karakter-karakter yang dimainkan mempunyai 

health bar yang mana jika habis akan mati, dan juga mempunyai kekuatan-

kekuatan spesial. Terdapat tombol-tombol untuk penonton seakan-akan sedang 

bermain dalam game tersebut dan juga dapat berfungsi sebagai cara karakter 

tersebut menghindari serangan ketika lawan memakai special move dan juga 

berfungsi sebagai alat untuk memacu special move dari karakter utama itu sendiri. 

Color grading yang disesuaikan dengan perasaan dan tingkat kekuatan dari 

karakter yang sedang ada dalam scene pertarungan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk menjadi editor pada 

film pendek berjudul “Venatus” yang mempunyai kru berjumlah oleh dua puluh 

empat orang dengan berbagai job desk masing-masing. Peranan editing dalam film 

“Venatus” sangat vital, mulai dari proses pemilihan footage, merangkai semua 

footage menjadi satu kesatuan yang diinginkan oleh sutradara, dan membangun 

sebuah perasaan berada didalam dunia game. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana visualisasi hiper-realitas dalam editing film pendek “Venatus”? 

1.3 Batasan Masalah 

Penerapan editing dalam laporan ini dibatasi pada bagaimana editor 

memvisualisasikan hiper-realitas pada fighting-scene museum 

1. Teknik editing untuk film ber-genre action 

2. Unsur-unsur yang dipakai (visual FX dan elemen grafis) 

3. Genre pada film pendek “Venatus” ini adalah action. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan Tugas Akhir ini adalah memvisualisasikan hiper-realitas dalam film 

pendek “Venatus”. 

1.5 Manfaat 

Dengan membaca laporan Tugas Akhir ini diharapkan agar pembaca mengerti 

tentang teknik-teknik editing pada film “Venatus” yang bergenre action, 

bagaimana cara memvisualisasikan hiper-realitas dengan memakai visual FX dan 

elemen-elemen grafis dipadukan dengan teknik cutting agar konsep game dan 

genre action dapat menyatu dan feel, mood, pace yang dibuat oleh editor 

tersampaikan dengan baik kepada penonton. 
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