
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keberhasilan sebuah film bukan hanya ditentukan dengan cerita yang bagus 

ataupun kualitas sutradaranya. Untuk membuat sebuah film yang berhasil, semua 

crew harus bekerja sama  dengan yang lain untuk menciptakan visi misi yang 

telah dibuat seorang sutradara. Peran Editor sangat krusial untuk melanjutkan 

konsep yang telah dikemas sebelumnya. Sebuah film bisa dikatakan hidup jika 

penonton bisa merasakan suasana yang sedang terjadi di dalam film tersebut. 

Editing adalah sebuah proses mengumpulkan, mengatur, dan menyatukan 

shot ke shot lainnya menjadi satu scene, dan scene demi scene, hingga pada 

akhirnya akan menjadi satu kesatuan cerita utuh. Editing merupakan tahap 

terakhir dan elemen penting pada pembuatan sebuah film. Untuk melanjutkan 

konsep yang telah dikemas sutradara dan Director of Photography di tahap 

produksi, seorang editor harus memahami keinginan sutradara di setiap scene. 

Fenomena yang sering terjadi, banyak para editor kurang memahami 

keseluruhan atau keinginan sutradara dalam script tersebut, sehingga penonton 

kurang merasakan setiap adegan atau suasana yang sedang terjadi di dalam film 

tersebut. Reuni merupakan film bergenre drama yang mempunyai tempo lambat. 

Untuk membuat film ini menjadi hidup, peran editor juga menentukan yaitu 

dengan cara memainkan durasi setiap shot agar mendukung suasana kontemplasi 

yang diinginkan sutradara. 
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Karena ketertarikan dengan penjelasan diatas, dalam Tugas Akhir ini 

penulis mengambil peran sebagai seorang editor dari film pendek berjudul Reuni 

yang ditulis oleh Dila Febriyana Rahmi dan disutradarai oleh Antonius 

Christopher.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peranan editing dalam mendukung suasana kontemplasi dalam film 

pendek berjudul Reuni? 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membahas cara mendukung terciptanya emosi dan suasana kontemplasi 

melalui teknik Slow Pace pada scene 9 (Scene Bekal), 12 (Scene Usir) dan 

kombinasi scene pada scene 1-3 (Nonton Televisi – Ruang Kamar). Penulis hanya 

membahas pada tahap offline editing saja. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Mendukung suasana kontemplasi melalui proses editing dalam film pendek 

berjudul Reuni. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat bagi penulis yang berperan sebagai editor adalah agar penulis lebih peka 

terhadap keinginan sutradara untuk menciptakan suasana termenung melalui 

proses editing. Penulis juga dapat memperluas pengetahuan teknik editing dan 

menambah pengalaman dalam bidang editing. Manfaat kedua bagi para pembaca 

adalah agar pembaca mengetahui cara mendukung suasana kontemplasi pada film 

yang akan dibuat. 

Peranan Editing..., Steven Junius, FSD UMN, 2015




