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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah perbedaan dan perselisihan antar etnis pribumi dan Tionghoa masih 

sering muncul dan membekas dikehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat 

Jakarta. Hal ini menyebabkan masih ada kecurigaan diantara kedua etnis tersebut. 

Masalah tersebut menarik perhatian penulis dan tim untuk mengangkatnya dalam 

sebuah film pendek berjudul Engklek. 

Film pendek ini bercerita tentang  persahabatan dua anak kecil yang tidak 

menghiraukan perbedaan ras mereka. Dalam project ini penulis sebagai editor 

ingin menjabarkan proses editing yang penulis lakukan untuk membentuk sebuah 

cerita yang menarik dan sesuai dengan masalah diatas.  

Editing merupakan hal yang penting dalam sebuah proses produksi film 

karena menurut penulis, sebuah proses editing merupakan hal mendasar yang 

cukup penting dalam editing yang harus dipahami oleh seorang editor. Melalui 

proses editing inilah footage yang dibuat selama proses produksi diolah kembali 

agar pesan yang terdapat dalam film tersebut dapat tersampaikan dengan baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini dirumuskan dalam suatu 

pertanyaan yaitu, bagaimana proses editing dalam film pendek berjudul Engklek? 

Proses Editing..., Regie Bagus, FSD UMN, 2014



2 
 
 

1.3 Batasan Masalah 

Penerapan proses editing  yang dilakukan dalam film pendek Engklek ini dibatasi 

pada proses offline editing. 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses offline 

editing dalam film pendek berjudul Engklek. 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Dengan mengedit film pendek ini, penulis belajar bagaimana proses offline editing 

yang benar dan membagikannya kepada pembaca melalui Laporan Tugas Akhir 

ini. Penulis berharap pembaca dapat mengetahui tahapan proses offline editing, 

dan menyadari pentingnya proses ini. Seringkali, karena ketidak tahuan, editor 

kurang memperhatikan proses ini yang mengakibatkan keseluruhan proses editing 

terhambat.  
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