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BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum  

Materi yang akan dibahas adalah penerapan teknik editing dalam film pendek 

Ajojing Blood yang merupakan karya Tugas Akhir penulis dengan kelompok yang 

beranggotakan 4 (empat) orang. Film pendek Ajojing Blood ini ber-genre rape 

and revenge dan berdurasi 9 (sembilan) menit 20 (dua puluh) detik. Teknik yang 

dibahas hanya terbatas pada teknik soviet montage dengan pendekatan metric 

montage pada scene Exit Room dan rhythmic montage pada scene Klab 

Tarantallegra. 

3.1.1 Sinopsis 

O, Luna, dan Hannah adalah tiga orang wanita seksi dan eksentrik yang 

merupakan anggota sebuah band bernama Ajojing Blood. Mereka memiliki misi 

rahasia untuk membunuh para penjahat kelamin dan musuh besar mereka, Mr. 

Animal. Mereka adalah pria-pria berbadan manusia dengan kepala hewan liar, 

pria-pria terkutuk dan buangan yang memiliki libido tinggi untuk memangsa para 

gadis.    

Ajojing Blood punya sejarah mengapa mereka mau memberantas para 

penjahat kelamin itu. Semasa kecilnya, O pernah disakiti oleh Mr. Animal yang 

akhirnya membuat O bertekad untuk menghancurkan pria itu dan para penjahat 

kelamin yang bekerja untuknya yang juga melecehkan dan memperkosa para 

gadis. Ajojing Blood membuat musik yang dapat menghipnotis para penjahat 
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kelamin ke klab mereka, membuat para penjahat kelamin itu berdansa sampai 

mati dan meledak menjadi serpihan confetti.  

3.1.2 Posisi Penulis 

Penulis dalam project film pendek Ajojing Blood ini berposisi sebagai editor 

offline dan colorist. Penulis dibantu oleh satu orang dalam proses pembuatan 

digital special effect yaitu Thomas, salah satu mahasiswa dari perminatan Digital 

Cinematography angkatan 2011. 

3.1.3 Peralatan 

Dalam menyelesaikan proses editing film pendek Ajojing Blood, penulis 

menggunakan Apple MacBook Pro 13” dengan spesifikasi: 

Processor  : 2.9 GHz Intel Core i7 
 

Memory   : 8 GB 1600 MHz DDR3 

Penulis juga menggunakan 1TB external harddisk ‘Seagate’ sebagai medium 

penyimpanan back-up semua footage. Penulis menggunakan software ‘Final Cut 

Pro’ untuk melakukan editing. 

3.2 Tahapan Kerja 

Tahapan yang dilakukan editor dalam project film pendek Ajojing Blood ini 

adalah:  

1) Merancang konsep editing, diantaranya: 

a. Memahami naskah 

b. Diskusi dengan sutradara 

c. Mempelajari teknik editing dari berbagai buku dan film 
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2) Melakukan editing, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan, mengorganisir, mereview semua footage 

b. Melakukan assembly cut  

c. Mengonstruksi ulang editing dan menghasilkan rough cut 

d. Menerapkan teknik soviet montage pada scene Exit Room 

dengan metric montage dan Klab Tarantallegra dengan 

pendekatan rhythmic montage dan menghasilkan fine cut  

e. Diskusi dengan sutradara untuk menetapkan picture lock 

3) Melakukan color grading 

4) Mengeskpornya kedalam bentuk file antara lain .mov dan .mp4 

3.3 Acuan  

Untuk scene Exit Room, penulis selaku editor diberikan referensi editing oleh 

sutradara yang mendapatkan masukan dari Yosep Anggi Prasetya yang 

merupakan dosen Universitas Multimedia Nusantara, yaitu film pendek berjudul 

Goodnight Stockholm yang disutradarai oleh Mattias Montero. 

 
Gambar 3.2 Close-up shot ‘Goodnight Stockholm’ 

(Sumber: http://vimeo.com/57479915) 
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3.4 Temuan 

Penulis menemukan kesalahan teknis pada salah satu shot yang punya peranan 

penting dalam penyampaian cerita. Shot tersebut berada pada scene Klab 

Tarantallegra, dimana Mr. Animal berdansa sendirian dengan sorotan sinar di 

belakang Mr. Animal. Shot ini mempunyai peranan penting sebagai transisi 

masuknya Mr. Animal dari scene Bar ke scene Klab Tarantallegra dan bertemu 

dengan band Ajojing Blood.  

Sayangnya pada saat shooting, kemungkinan adanya miss communication 

antara sutradara, D.O.P, lighting person sehingga hasil akhir dari shot tersebut 

memiliki kesalahan fatal yaitu ‘bocor’nya lampu di belakang Mr. Animal yang 

sangat jelas terlihat. Seharusnya posisi lampu tersebut berada di sekitar pinggang 

Mr. Animal. Tidak hanya itu, shot tersebut seharusnya diambil secara statis 

namun D.O.P mengambil shot tersebut secara handheld. Sehingga editor kesulitan 

dalam mengakali ‘bocor’nya lampu pada shot tersebut.  

 
Gambar 3.3 Shot Mr. Animal berdansa 

(Sumber: screenshot Ajojing Blood) 
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