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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis bersama Billy Indiarto sebagai Script Writer dan Sutradara, Martin Handi 

sebagai Sound Editor, Erlangga Radhikza sebagai DOP, Dipta Diwangkara 

sebagai Lighting Person, Bintang Maestro Pambudi sebagai Art Director dan 

Khansa Khalda sebagai Produser, membuat film pendek Ping Pong yang 

menggambarkan keadaan sistem birokrasi di Indonesia yang lambat dan bertele-

tele. Proyek film ini sempat mengalami kegagalan dalam melakukan produksi 

pada tanggal 21 Agustus – 24 Agustus 2014. Kegagalan ini disebabkan oleh 

adanya perencanaan yang kurang baik oleh segenap crew. Kegagalan juga 

disebabkan oleh adanya kejadian tidak terduga yang menyebabkan film Ping 

Pong tidak dapat diproduksi. Tepat pada tanggal 25 Agustus 2014, penulis diberi 

tahu bahwa lokasi yang sudah direncanakan, Kelurahan Kuta Baru, sedang 

dipakai untuk keperluan lain secara mendadak sehingga hal ini membuat produksi 

tidak bisa dilaksanakan.  

Berdasarkan kegagalan diatas, penulis melakukan pembentukan crew 

ulang dengan tambahan Khansa Khalda atas rekomendasi dari para dosen. 

Keberadaan Khansa sangat membantu dalam melakukan penjadwalan produksi 

hingga pada akhirnya film pendek Ping Pong dapat diproduksi pada tanggal 24 

Januari – 25 Januari 2015 tanpa adanya gangguan sama sekali. Film pendek Ping 
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Pong merupakan karya Tugas Akhir yang dibuat oleh mahasiswa program studi 

Desain Komunikasi Visual (DKV), Universitas Multimedia Nusantara. Film Ping 

Pong berdurasi 9 menit 54 detik. 

 Penulis bertugas sebagai editor dalam film pendek Ping Pong membahas 

penerapan jump cut dalam film pendek Ping Pong. Pembahasan akan terfokus 

kepada proses editing serta penerapan jump cut. 

 Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan menggunakan metode 

pengumpulan data Studi Pustaka, dengan cara mencari, membaca, dan juga 

meneliti berbagai sumber literatur yang membahas tentang teori terkait. 

3.1.1. Sinopsis 

Ping Pong merupakan sebuah film pendek dengan genre drama-komedi yang 

menceritakan tentang keadaan sistem birokrasi di Indonesia. Bermula dari Jona 

yang ditemani oleh istrinya, Bebie, yang pergi ke kelurahan setempat untuk 

mengganti kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jona. Ditengah proses 

yang sangat lambat, Bebie meminta Jona untuk mencari jalan cepat karena ia ada 

janji untuk bertemu dengan seorang klien. Namun, Jona terperangkap diantara 

para pegawai kelurahan yang lambat dan bertele-tele. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam proyek Tugas Akhir ini, penulis berperan sebagai editor offline. Penulis 

juga dibantu oleh dua rekan dalam melakukan proses editing. Martin membantu 
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dalam melakukan sound editing dan Thomas membantu dalam melakukan editing 

visual effect. 

3.1.3. Peralatan  

Pada tahap editing, penulis menggunakan Personal Computer (PC) dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

OS  : Windows 8.1. Pro 

Processor : Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @3.50GHz 3.50Ghz 

Storage : 500 GB 

RAM  : 8.00 GB 

VGA  : NVIDIA GeForce GTX 970 JetStream 

Penulis menggunakan PC untuk melakukan offline editing dari awal sampai akhir. 

Penulis juga menggunakan PC dalam melakukan pengerjaan penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

Penulis juga menggunakan beberapa External Hard Disk dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

1. Hitachi HDD 500GB 

2. Toshiba HDD 1TB 
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External Hard Disk digunakan oleh penulis sebagai media penyimpan tambahan 

serta digunakan untuk melakukan back up akan data-data digital seperti footage 

dan rekaman suara. 

Dalam melakukan tugas sebagai editor, penulis menggunakan dua 

software yaitu: 

1. Adobe Premiere CS6 

2. Adobe After Effect CS6 

Adobe Premiere CS6 digunakan dalam proses offline editing dari tahap assembly, 

rough cut, dan juga picture locked. Adobe Premiere CS 6 juga digunakan oleh 

penulis untuk menggabungkan materi gambar dengan materi sound yang telah di 

edit oleh Martin. Adobe After Effect CS6 digunakan untuk melakukan masking 

pada sebuah footage yang bermasalah dan menghilangkan beberapa bayangan 

yang tidak diinginkan dan tertangkap oleh kamera. Footage yang bermasalah 

adalah footage pada Scene Loket 3, dimana pada scene ini penulis kurang 

memperhatikan adanya sebuah jump the line sehingga penulis melakukan mirror 

editing pada footage yang ada dan Thomas melakukan beberapa masking pada 

tulisan yang ada didalam footage tersebut.  

 Thomas juga membantu penulis dalam menyatukan gambar pada Scene 

Ping Pong 1 dan 2. Karena pada Scene Ping Pong 1 terdapat Satpam dan Pegawai 

1 dan pada Scene Ping Pong 2 terdapat Pegawai 1 dan Pegawai 2 dan semua 

karakter tersebut diperankan oleh satu aktor. 
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3.2. Tahapan Kerja 

Sebagai editor film pendek Ping Pong, penulis memiliki tanggung jawab pada 

tahap praproduksi, produksi, dan pascaproduksi sebagai berikut: 

3.2.1. Praproduksi 

Dalam tahap ini, penulis memiliki tanggungjawab serta tugas antara lain: 

1. Mendiskusikan teknik editing apa yang sesuai untuk film Ping Pong. 

Penulis berdiskusi dengan beberapa dosen, teman yaitu Martin, Erlangga, 

Dipta, Bintang dan Khansa, serta sutradara film Ping Pong, Billy. 

2. Memahami isi naskah dari film pendek Ping Pong dengan tujuan agar 

penulis tidak bingung saat melakukan proses editing serta untuk 

memahami jalan cerita dari film pendek Ping Pong. 

3. Mencari berbagai referensi film pendek yang menggunakan teknik editing 

yang sama dengan film pendek Ping Pong. 

3.2.2. Produksi 

Dalam tahap produksi, penulis memilik tanggung jawab dan tugas sebagai 

berikut: 

1. Mencatat semua footage serta rekaman suara yang dinyatakan Good dan 

Choose oleh sutradara. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis 
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dalam mengumpulkan semua data yang Good dan Choose kedalam sebuah 

folder. 

2. Membantu dalam melakukan pemindahan barang peralatan seperti lampu, 

kamera dan juga props. 

3. Melakukan antar jemput untuk talent selama proses produksi berlangsung. 

Crew yang kecil membuat penulis merangkap sebagai antar jemput untuk 

para talent. 

3.2.3. Pascaproduksi 

Pada tahap pascaproduksi, penulis memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai 

berikut: 

1. Memindahkan semua data footage dan rekaman suara kedalam PC dan 

juga kedalam External Hard Disk untuk back up apabila terjadi 

‘kecelakaan’. 

2. Mengorganisir semua footage dan rekaman suara berdasarkan keterangan 

Good dan Choose yang telah dicatat selama proses produksi berlangsung. 

3. Menyusun footage-footage yang ada menjadi sebuah rough cut. Dalam 

proses ini, tidak jarang penulis membuang beberapa shot yang dirasa tidak 

perlu. Namun hal ini tetap dengan pertimbangan atas dasar script yang 

sudah ada. 
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4. Berdiskusi dengan produser dan sutradara film pendek Ping Pong. 

5. Melakukan preview Billy, Martin, Erlangga, Dipta, Bintang dan Khansa 

serta beberapa dosen untuk diminta pendapat. 

6. Melakukan revisi editing sampai 7 kali atas masukan dari para kerabat 

serta dosen sampai akhirnya mencapai tahap picture locked. 

7. Melakukan color grading yang dibantu oleh Thomas dan Winggus. 

8. Melakukan proses sound editing bersama Martin. 

9. Menyatukan materi gambar dan suara yang sudah diolah menjadi satu 

kesatuan. 

10. Rendering. 

3.3. Acuan 

Oldboy (2003) yang di sutradarai oleh Park Chan-wook menjadi acuan penulis 

dalam melakukan editing film pendek Ping Pong. Film Oldboy (2003) 

menceritakan tentang perjalan Oh Dae-su yang diculik oleh orang yang tidak 

dikenal dan ia juga kehilangan ingatannya. Oh Dae-su mencari jawaban atas siapa 

dirinya dan memecahkan misteri penculikan yang ia alami satu-persatu. 
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Gambar 3. 1. Film Oldboy 
(Sumber: Oldboy (2003)) 

 Penulis menjadikan Film Oldboy (2003) sebagai referensi karena film 

Oldboy menggunakan jump cut pada dua scenes, yaitu scene awal dan scene 

penjara. Penggunaan jump cut pada scene awal menggambarkan keadaan Oh Dae-

su yang sedang dalam keadaan mabuk. Hal ini terlihat dari pemotongan yang 

dilakukan oleh editor dalam scene ini. Pemotongan yang dilakukan sangat tidak 

beraturan dan tidak sesuai continuity sehingga hal tersebut memperkuat keadaan 

Oh Dae-su yang sedang mabuk. Pada Scene Penjara, jump cut digunakan sebagai 

pemotongan terhadap waktu yang telah dialui oleh Oh Dae-su. Penggunaan jump 

cut dalam Scene Penjara berhasil menggambarkan waktu yang berjalan dengan 

sangat lambat serta memperkuat keadaan Oh Dae-su yang sedang kebingungan. 

 Penulis juga menjadikan film Snatch (2001) karya sutradara Guy Ritchie. 

Penulis menjadikan film Snatch sebagai acuan karena pada awal film dimulai, 

Snatch menggunakan jump cut untuk membangun keadaan yang kacau. 
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Gambar 3. 2. Film Snatch 
(Sumber: Snatch (2001)) 

 Dengan latar belakang dunia kriminal di London, Inggris, film ini 

bercerita tentang dua plot cerita: plot pertama berisi tentang pencarian berlian 

yang hilang, plot kedua berisi tentang dua promotor tinju ilegal yang 

mempertaruhkan karir mereka dengan merekrut seorang gypsi yang tidak bisa 

diatur.  
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