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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Semua orang tentu melakukan yang namanya komunikasi, baik 

dalam bentuk face to face maupun menggunakan alat (media). Media 

komunikasi massa sangatlah bermacam-macam antara lain media cetak 

maupun media elektronik. Media cetak adalah media yang berwujud seperti 

surat kabar, majalah, tabloid, buku. Sedangkan media elektronik itu sendiri 

dimulai dari televisi, radio dan film. Kemudian, bagaimana dengan film? 

Kenapa film bisa dikatakan sebagai media komunikasi massa? Karena dalam 

sebuah film terdapat proses penyampaian pesan yang dibungkus dalam 

bentuk teknologi modern audiovisual atau dengan kata lain suara dan gambar 

(adegan) dan disampaikan kepada khalayak, audience, dan penonton. Adapun 

bukti bahwa film termasuk dalam media komunikasi yaitu dalam buku 

Pengantar Komunikasi Massa (Nurudin: 2007 : 4-5), sebagai berikut: 

“Namun dari sekian banyak definisi bisa dikatakan media massa bentuknya 

antara lain media elektronik (televisi dan radio), media cetak (surat kabar, 

majalah, tabloid, buku) dan film”. 

 

Bukti lain yang terdapat dalam buku Membuat Film Indie itu 

Gampang (Baksin: 2003 : 2), sebagai berikut: 

“Bersama dengan radio dan televisi, film termasuk kategori massa periodik. 

Artinya, kehadirannya tidak secara terus-menerus, tetapi berperiode dan 

termasuk media elektronik, yakni media yang dalam penyajian pesannya 

sangat bergantung pada adanya listrik. Sebagai media massa elektronik dan 

adanya banyak unsur kesenian lain, film menjadi media massa yang 

memerlukan proses lama dan mahal”.  
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Sebagai bentuk media komunikasi massa, film dikelola menjadi 

suatu komoditi. Di dalamnya memang kompleks, dari produser, asisten 

produser, sutradara, asisten sutradara, penulis naskah, penata musik, penata 

make-up, penata kostum, penata cahaya, penata sinematografi, dan editor. 

Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai 

agen transformasi budaya. Adapun pesan-pesan komunikasi terwujud dalam 

cerita dan misi yang dibawa film tersebut serta terangkum dalam bentuk 

drama, action, komedi, dan horor. Jenis-jenis film inilah yang dikemas oleh 

seorang produser, asisten produser, sutradara, asisten sutradara, penulis 

naskah, penata musik, penata make-up, penata kostum, penata cahaya, penata 

sinematografi, dan editor tentu semua tersebut berjalan bersama-sama dengan 

tugas masing-masing. Ada yang tujuannya sekedar menghibur, memberi 

penerangan, memberikan informasi bahkan menyampaikan pesan yang 

dikemas apik dalam bentuk sebuah film. 

Film dibuat oleh production house atau sering kita menyebutnya 

rumah produksi, bahkan ada juga yang hanya perseorangan. Dalam 

pembuatan film yang dikerjakan oleh rumah produksi biasanya lebih dari tiga 

orang, dan setiap orang memiliki jabatan yang berbeda-beda. Kita tahu dalam 

pembuatan film atau sebuah rumah produksi film terdapat banyak departemen 

yang bertugas, diantaranya : produser, asisten produser, sutradara, asisten 

sutradara, penulis naskah, penata musik, penata make-up, penata kostum, 

penata cahaya, penata sinematografi, dan editor. Semua orang tersebut 

berkolaborasi dalam sebuah tim produksi film dengan tugas masing-masing 
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sehingga menghasilkan sebuah karya film yang ditujukan kepada penikmat 

film. 

Adapun jenis-jenis film yang sering kita tonton sehari-hari, yakni 

Film Dokumenter, Film Panjang, Company Profil, Program Televisi atau 

sering disebut dengan istilah FTV (Film Televisi), Video Klip dan yang 

terakhir adalah Film Pendek. 

Film pendek adalah film yang bercerita pendek dengan durasi 

dibawah 60 menit. Di banyak negara seperti Jerman, Australia, Kanada, dan 

Amerika Serikat, film pendek ini dijadikan laboratorium eksperimen dan batu 

loncatan bagi seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi 

film cerita panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa 

jurusan film atau orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin 

berlatih membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga yang 

memang mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek, umumnya 

hasil produksi ini dipasok ke rumah-rumah produksi atau saluran televisi 

(Effendy : 2002 : 13). 

Dalam hal ini mengenai pemilihan film pendek sebagai objek 

penelitian, karena bagi peneliti film pendek khususnya di Indonesia saat ini 

sudah berkembang dan mempunyai tempat di masyarakat luas bahkan di 

kanca Internasional dibandingkan dahulu, seperti yang dinyatakan oleh Gotot 

yang ditulis oleh Baksin (2003 : 10). 

“Sejarah pergerakan film pendek di Indonesia mengalami peristiwa-

peristiwa yang panjang. Berbagai peristiwa itu menandai suatu usaha yang 

sekaligus memberi perlawanan terhadap perkembangan film Indonesia 

secara utuh. Secara formal peneliti sejarah film Indonesia sampai sekarang 
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hanya tertarik pada film-film mainstream yang beredar di gedung bioskop. 

Hal ini yang membuat pergerakan film pendek di Indonesia tidak menarik 

dan tidak memiliki tempat seakan termajinalkan karena dianggap tidak 

masuk dalam ikatan indutri perfilman”. 

 

Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik memilih film 

pendek sebagai objek penelitian, terlepas dari peristiwa yang dinyatakan oleh 

Gotot diatas. Film pendek sendiri dianggap sebagai media pembelajaran 

seorang pembuat film menuju ke arah produksi film panjang, dalam 

pembuatan film pendek didalamnya terdapat ciri atau karakteristik yang 

membuatnya berbeda dengan film panjang yakni mengenai konten cerita 

dalam film pendek tidak sekedar memendekkan cerita saja melainkan juga 

harus memikirkan bagaimana cara menyampaikan pesan  cerita film tersebut 

menjadi jelas dan mudah dipahami oleh penonton. Mungkin hal tersebut yang 

membuat para pembuat film tertantang membuat karya film pendek dibanding 

dengan film panjang. 

Sebuah film dikatakan baik adalah ketika film tersebut mampu 

menyampaikan pesan kepada penonton walaupun dengan alur yang rumit 

sekalipun. Ada juga yang beranggapan film yang berhasil adalah film yang 

membuat penontonnya bingung atau penasaran akan isi pesan film itu sendiri. 

Film memanglah sebuah seni yang tidak dapat di kerucutkan menjadi media 

informasi sepenuhnya, karena pada umumnya banyak rumah produksi 

membuat film dengan genre mereka sendiri bahkan isi pesan yang 

disampaikan hanya si pembuatlah yang tahu. Jadi, definisi film yang baik itu 

relatif atau kata lainnya banyak versi, dan menurut peneliti sendiri film yang 

baik adalah sebuah karya audiovisual original dengan kreatifitas yang mahal. 
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Tapi pada kenyataan di masyarakat sekarang ini masih banyak 

yang menganggap film yang baik itu hanya dipengaruhi oleh seorang 

sutradara, penulis naskah, dan pemain (talent). Dan sering muncul 

pertanyaan, “Siapa sutradara dibalik film yang baik ini?”. Pada tingkatan 

departemen seorang sutradara sangatlah menjadi pion dalam pembuatan film 

tapi, disamping itu juga ada departemen-departemen lain yang membantu 

didalamnya seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas. Seiringnya 

perkembangan film sekarang ini editor sering dianggap remeh atau tak 

dianggap keberadaannya. 

Editor, adalah orang yang bertugas mengedit sebuah bagian scene 

menjadi satu kesatuan yang bercerita. Editor bertanggung jawab dalam proses 

penyampaian pesan setelah seorang sutradara mengambil adegan (gambar). 

Dalam banyak pembuatan film besar, tanggung jawab editor sangatlah 

penting. Bahkan selama proses pra-produksi dan produksi, editor dapat 

memberikan saran kepada sutradara dan DOP (Director Of Photography) 

untuk komposisi  gambar, pencahayaan, dan transisi scene satu ke-scene 

selanjutnya. Editor secara harfiah bekerja dibalik layar, namun kontribusinya 

tersebut dapat membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan film, 

serta antara film biasa dengan sebuah karya film yang memiliki nilai jual. 

Dalam hal ini tangan kreatif seorang editor berperan penting untuk 

penyelesaian akhir sebuah film. Bila seorang editor dengan kemampuan 

sedikit dalam hal editing dijamin hasil pengambilan gambar yang dilakukan 

oleh sutradara profesional sekalipun hasilnya akan jelek. Disini terbukti 
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bahwa seorang editor tidak dapat diremehkan tugasnya karna film yang bagus 

tersebut juga ada turun tangan sang editing, dan jabatan departemen lainnya. 

Tidak cuma orang awam, beberapa pelaku perfilman juga tidak 

melihat bahwa editor merupakan bagian penting dari film. Memang bukan 

yang paling penting, tapi penting di luar penyutradaraan, penulisan, kamera, 

dan lain-lain. Secara fisik, pekerjaan editor memang hanya memotong, 

menyambung, merapikan apa yang dikerjakan di lapangan, lalu membuang 

apa yang tidak perlu. Secara fisik, tugas editor mengurangi hal buruk, dan 

menonjolkan hal baik. Tapi, sebenarnya editing dalam film atau visual adalah 

bahasa untuk mengungkapkan sesuatu. 

Dengan visual, kita bisa menyusun kata-kata dan kalimat sehingga 

menjadi suatu konsep yang bercerita. Dalam film sutradara tetap menjadi  

pimpinan kreatif yakni orang utama di bidang kreatif tapi, seni film baru akan 

terasa menjadi film ketika editing dilakukan. Berawal dari masalah diatas 

yang peneliti jelaskan, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian 

tentang Makna Teknik Editing Pada Film “Le Miroir dan Suncatchers” 

Di Kalangan Editor dengan Studi Resepsi 5 Editor Film Pendek di Malang. 

Mengenai alasan editor sebagai subjek penelitian, karena peneliti 

menganggap seorang editor itu berperan sangat penting dan memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam hasil akhir sebuah film. Sementara itu 

mengenai kenapa studi resepsi pada editor yang diteliti, karna menurut 

peneliti antara teknik editing dengan editor itu sangat berhubungan dan editor 

tersebut yang berkompeten dalam teknik editing serta nantinya akan 
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memberikan pemahaman bahwa seorang editor film juga memiliki andil 

dalam menyampaikan pesan dengan caranya yakni teknik editing. Dan alasan 

peneliti menggunakan objek penelitian film pendek “Le Miroir dan 

Suncatchers”, adalah sebagai berikut :  

Film “Le Miroir” meraih banyak penghargaan seperti yang 

dijelaskan dalam blog sutradara film ini, ramonandpedro.com. Di Jenewa 

backyard Always Festival Audience Award 2011. Luzern, Bundesamt für 

Kultur, Swiss Film Award "Crystal" Film Pendek Terbaik 2011 (Nominasi). 

Manlleu, Barcelona, Manlleu Festival Film Pendek Audience Award 2011. 

Reykjavik, Couch Fest Film, Couch Bronze Award 2011. Shanghai, Shanghai 

International Film Festival, Best Creative Idea Award (Kompetisi SIFF 

Handphone) 2011. Vernon, International Film Festival Vernon, Film Pendek 

Terbaik Internasional (tie) 2011. Berawal dari penghargaan tersebut maka 

peneliti memilih film “Le Miroir” sebagai objek penelitian walaupun dalam 

penghargaan yang diraih film tersebut tidak terdapat kategori editing terbaik 

tapi dalam sebuah film pastinya akan ada editing didalamnya, dan editing 

tersebut yang diteliti dengan menggunakan studi resepsi editor. 

Sedangkan pada film “Suncatchers”, Film ini tidak mendapat 

penghargaan dalam festival film pendek apapun seperti yang dijelaskan di 

blog Beritasatu.com. Film ini dibuat untuk perusahaan Sun Life Financial – 

Life is Brighter Under the Sun dan produksinyapun didanai oleh pihak Sun 

Life, dan film ini telah ditonton lebih dari  34.000 orang di situs You Tube. 

Inisiatif dari proyek ini mengedepankan kolaborasi strategis antara 
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perusahaan dengan para sutradara terkenal dari beberapa negara, yaitu 

Indonesia, Hong Kong dan Filipina. Peneliti memilih film “Suncatchers” ini 

sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui kenapa pihak 

perusahaan Sun Life Financial ini percaya kepada rumah produksi yang 

dipimpin Joko Anwar untuk dibuatkan film pendek, tentu hal ini tidak lepas 

dari kreatifitas crew rumah produksi Joko Anwar sendiri dalam membuat film 

pendek dan editor yang bekerja dibawah pimpinannya. 

Berkaitan kedua film pendek diatas yakni “Le Miroir dan 

Suncatchers” sebagai film pendek bergenre fiksi, hal tersebut didasari peneliti 

karena menganggap genre fiksi adalah genre yang bercerita leluasa dalam 

konteks isi yakni imajinatif, khayalan, tapi terkadang film pendek fiksi 

tersebut adalah cerminan dari cerita sehari-hari kita atau bahkan impian kita 

yang divisualkan kedalam jenis film pendek. 

Dari alasan itu semua maka peneliti tertarik dengan membuat judul 

penelitian mengenai Makna Teknik Editing Pada Film “Le Miroir dan 

Suncatchers” Di Kalangan Editor dengan Studi Resepsi 5 Editor Film 

Pendek di Malang, agar penonton bisa mengetahui dan memahami bahwa 

dibalik karya film yang bagus atau bernilai juga disebabkan oleh kerjasama 

semua crew khususnya seorang editor tidak hanya oleh sutradara. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana Pemaknaan Teknik Editing pada Film “Le Miroir dan 

Suncatchers” di Kalangan Editor? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemaknaan Teknik 

Editing pada Film “Le Miroir dan Suncatchers” di Kalangan Editor. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Secara Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam ilmu komunikasi. Khususnya dalam menambah literatur 

penelitian kualitatif mengenai Makna Teknik Editing Pada Film “Le Miroir 

dan Suncatchers” Di Kalangan Editor dengan menggunakan Studi Resepsi 5 

Editor Film Pendek di Malang. 

 D.2. Secara Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat muncul suatu 

pemikiran tentang bagaimana dunia editing itu sendiri, macam-macam teknik 

editing dan sangat berpengaruhnya seorang editor pada sebuah film yang 

ditujukan pada para penikmat film, sehingga keberadaan seorang editor 

diakui di masyarakat. 


