
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 

No Kudos yang berarti tidak ada penghargaan adalah judul film Tugas Akhir yang 

diproduksi oleh rumah produksi bernama Stay Up. penulis merasa ini harus dibuat 

karena dimaksudkan untuk menyampaikan kritik tentang nasib-nasib atlit yang ada 

di Indonesia. Seperti yang kita ketahui fenomena yang ada di Indonesia, banyak 

atlit berprestasi yang tidak mendapatkan hidup yang layak setelah pensiun. 

 Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang mantan juara  tinju yang 

pensiun mencari pekerjaan. Dalam hari-hari bekerja ia bertemu dengan seorang 

anak yang mirip dengan dirinya yang dulu. Mantan petinju ini akhirnya melatih 

anak ini, tetapi anak ini gagal dan menjadi seperti dirinya yang sekarang. 

 Berdasarkan sinopsis diatas penulis yang bertugas sebagai editor akan 

menerapkan teknik editing montage, color grading, dan visual effects sebagai 

bentuk memperpendek waktu penceritaan film No Kudos. 

 penulis memilih posisi kerja sebagai editor karena keberhasilan suatu film 

tidak hanya ditentukan oleh sutradara, D.O.P dan penulis naskah. Namun, peran 

editor sangat besar agar footage yang sudah direkam bisa menjadi satu kesatuan 

yang utuh untuk disajikan kepada penonton. Seperti yang dikatakan Benyahia, 

Gaffney dan White (2006), editor berkontribusi untuk menciptakan sebuah makna 

untuk disampaikan ke penonton lalu direspon oleh para penonton. Editor dikatakan 

berhasil dalam pembuatan film saat sebuah film yang sedang ditonton tersebut 
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dapat dinikmati oleh penonton, sebagaimana dikemukakan oleh Dancyger bahwa 

"Seorang editor dikatakan berhasil saat penonton enjoy dan lupa dengan gabungan 

shot-shot yang lainnya".(2010. hlm. xxi). 

 Melalui laporan ini penulis akan mengajak dan juga menjelaskan serta 

menjabarkan bagaimana menggunakan teknik editing untuk menunjukan 

perubahan waktu, khususnya dalam film pendek No Kudos. 

1.2.! Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan elipsis dalam editing film pendek No Kudos? 

1.3.! Batasan Masalah 

Penerapan elipsis dalam laporan ini dibatasi pada: 

1.! Perubahan waktu 

2.! Penggunaan teknik montage 

3.! Penggunaan teknik: Visual Effects dan Color Grading 

4.! Scene Preparation atau scene latihan. 

1.4.! Tujuan Tugas Akhir 

Perubahan waktu dalam penceritaan scene latihan di film No Kudos melalui 

penerapan teknik editing. 

1.5.! Manfaat Tugas Akhir 

Bagi penulis sekaligus editor film pendek No Kudos, manfaat dari Tugas Akhir ini 

adalah agar penulis bisa lebih peka dalam pemilihan dan penggunaan teknik 
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editing dan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengedit film, terutama dalam 

memperpendek waktu penceritaan yang ada pada scene montage.  

Selain itu bisa bermanfaat bagi para editor-editor lainnya untuk dapat 

mengerti pemilihan dan penggunaan teknik editing dalam film. 
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