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ABSTRAK 

 

Penciptaan karya ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk 
menyebarluaskan bahwa editing dan color grading sangat berpengaruh terhadap 
hasil akhir film. Tahap editing ini harus dilakukan mulai dari keakuratan 
memotong dan menggabungkan video per video dan menjadi hal yang harus 
diperhatikan dalam tahapan awal melakukan editing, kemudian untuk warna, 
transisi, dan backsound itu disesuaikan dengan mood/perasaan di scene tersebut 
agar pesan dapat disampaikan dengan jelas kepada penonton. Tujuan penulis dalam 
Tugas Akhir (TA) ini yaitu menghasilkan film dengan warna yang sesuai dengan 
perasaan di setiap scene. Metode Kualitatif menjadi pilihan penulis untuk 
melakukan penciptaan karya ini dengan teknik triangulasi untuk mengumpulkan 
data dengan wawancara, studi literatur, dan studi eksisting. Hasil TA berupa karya 
film yang berjudul Dancing in Pandemic dengan low saturated color, yang 
memperlihatkan bagaimana cutting dalam editing film haruslah dilakukan sebaik 
mungkin serta pemilihan warna yang tepat dalam setiap scene. Harapan dari 
penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai referensi untuk menciptakan karya 
audio visual yang baik. Adapun kekurangan dalam penelitian ini yaitu proses 
wawancara yang dilakukan tidak dengan editor film yang memiliki pengalaman 
banyak, Sehingga bagi peneliti lain bisa mengembangkan kembali hasil penelitian 
ini.  
 
 
Kata Kunci: Film, Editing. Color Grading 
 
 
 

  



viii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karunianya sehingga Tugas Akhir dengan judul Editing Dan Color Grading Dalam 

Film Pendek Fiksi Berjudul “Dancing in Pandemic” Dengan Low Saturated Color

memberikan hasil yang memuaskan.

Tanpa bantuan beberapa pihak, penulis tidak akan berhasil menyelesaikan 

Tugas Akhir ini, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua memberikan dukungan.

2. Rektor Universitas Dinamika, Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd..

3. Dekan Fakultas Desain dan Industri Kreatif dan Dosen Pembimbing I, 

Karsam, MA., Ph.D.

4. Kaprodi DIV Produksi Film dan Televisi Universitas Dinamika, Dr. Muh. 

Baharuddin, S.Sos., M.Med.Kom.

5. Dosen Pembimbing II, Novan Andrianto, M.I.Kom.

6. Dosen Penguji, Ir. Hardman Budiardjo, M.Med.Kom., MOS.

7. Saudara Derry Sastra dan Ibu Yuni selaku pemeran dalam film ini.

8. Seluruh crew yang ikut serta dalam pembuatan film ini.

9. Progam Studi DIV Produksi Film dan Televisi Universitas Dinamika.

10. Semua pihak yang selalu mendoakan, dan mendukung sehingga dapat 

memudahkan dalam proses pembuatan Tugas Akhir.

Akhir kata, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi semua.

Surabaya, 5 Januari 2022

Penulis



  

ix 
 

DAFTAR ISI  

 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiii 

BAB I   PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 1 

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 2 

1.4 Tujuan ....................................................................................................... 2 

1.5 Manfaat ..................................................................................................... 2 

BAB II  LANDASAN TEORI .............................................................................. 3 

4.1 Low Saturated Color ................................................................................ 3 

4.2 Editing ...................................................................................................... 3 

2.3 Color Grading .......................................................................................... 3 

2.4 Backsound dan Sound Effect .................................................................... 4 

BAB III  METODE PENELITIAN ..................................................................... 5 

3.1 Jenis Penelitian ......................................................................................... 5 

3.2 Objek Penelitian ....................................................................................... 5 

3.3 Lokasi Penelitian ...................................................................................... 5 

3.4 Pengumpulan Data ................................................................................... 5 

3.5 Wawancara ............................................................................................... 5 

3.6 Observasi .................................................................................................. 6 

3.7 Studi Literatur ........................................................................................... 6 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 7 

4.1 Pra Produksi ............................................................................................. 8 

4.2 Pasca Produksi .......................................................................................... 9 

4.2.1 Offline Editing ...................................................................................... 9 

4.2.2 Online Editing ..................................................................................... 11 

4.2.3 Rendering ............................................................................................ 14 

4.3 Screenshot Film ...................................................................................... 15 

4.4 Rencana Publikasi .................................................................................. 18 



  

x 
 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 21 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 21 

5.2 Saran ....................................................................................................... 21 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 22 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 23 

 

  



  

xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Pemilihan footage ................................................................................ 9 

Gambar 4.2 Catatan Script Continuity .................................................................. 10 

Gambar 4.3 Offline Editing ................................................................................... 11 

Gambar 4.4 Color Grading .................................................................................... 11 

Gambar 4.5 Sebelum Color Grading ..................................................................... 12 

Gambar 4.6 Sesudah Color Grading ..................................................................... 12 

Gambar 4.7 Intro Film ........................................................................................... 13 

Gambar 4.8 Transisi Match Cut ............................................................................ 13 

Gambar 4.9 Scaling Frame .................................................................................... 13 

Gambar 4.10 Menghapus Objek ............................................................................ 13 

Gambar 4.11 Rendering ........................................................................................ 14 

Gambar 4.12 Scene Pembuka Film ....................................................................... 15 

Gambar 4.13 Scene Pengenalan Tokoh Dani ........................................................ 15 

Gambar 4.14 Adegan Permasalahan Dani ............................................................. 15 

Gambar 4.15 Konflik Dalam Film ........................................................................ 15 

Gambar 4.16 Adegan Pergantian Hari .................................................................. 16 

Gambar 4.17 Adegan Dani Mengacuhkan Surat Ibu ............................................ 16 

Gambar 4.18 Adegan Klimaks .............................................................................. 16 

Gambar 4.19 Adegan Klimaks Dani ..................................................................... 17 

Gambar 4.20 Adegan Klimaks .............................................................................. 17 

Gambar 4.21 Adegan Penyelesaian Masalah ........................................................ 17 

Gambar 4.22 Poster Film ...................................................................................... 18 

Gambar 4.23 Desain Masker ................................................................................. 19 

Gambar 4.24 Desain Kaos ..................................................................................... 19 

Gambar 4.25 Desain DVD .................................................................................... 20 

 

  



  

xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Anggaran Biaya ....................................................................................... 8 

Tabel 4.2 Anggaran Biaya Pasca Produksi ............................................................. 8 

Tabel 4.3 Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya ..................... 9 

Tabel 4.4 Editing Online ....................................................................................... 13 

 

 

 
 

 

  



  

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Lampiran 1 Biodata Penulis .................................................................................. 23 

Lampiran 2 Bukti Plagiasi ..................................................................................... 24 

Lampiran 3 Kartu Kegiatan Mengikuti Seminar Tugas Akhir .............................. 26 

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir .......................................................... 27 

 

  



 
 

1 
 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Editing dan color grading sangat penting perannya di dunia perfilman, karena 

di sini adalah proses akhir dari pembuatan film dan menjadi penentu apakah film 

ini pesannya benar-benar tersampaikan atau tidak. 

Editing harus memiliki keahlian, ketelitian, dan logika yang tinggi, proses 

editing tidak semena-mena hanya menggabungkan beberapa video tetapi juga harus 

memperhatikan kesinambungan antar video yang digabungkan. Sama halnya 

dengan membuat cerita, shot adalah kalimat, lalu scene dan sequence adalah 

paragrafnya, dengan unsur-unsur tersebut yang membuat cerita menjadi utuh 

(Felderfans, n.d.). 

Color grading adalah sebuah proses untuk meningkatkan estetika yang 

disesuaikan dengan alur, tema, isi cerita, dan suasana dalam film. Color grading 

bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan seseorang, karena dengan color grading 

penonton akan lebih bisa merasakan suasana dalam film tersebut. 

Editor bertanggung jawab dalam membangun cerita secara indah dari shot-

shot yang dibuat berdasarkan skenario. Tuntutan editor ialah harus memiliki sense 

of storytelling yang tinggi agar dapat menghasilkan emosional yang tepat di setiap 

scene mulai awal hingga akhir film (Gramedia, n.d.). 

Sutradara dalam film pendek fiksi “Dancing in pandemic” menginginkan 

filmnya memiliki suasana yang sedih mendalam, sehingga penulis akan 

menggunakan color pallet yang dingin serta low saturated. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalah pada 

Tugas Akhir ini adalah bagaimana editor dapat menyampaikan pesan dan perasaan 

yang telah disampaikan oleh sutradara melalui film pendek fiksi berjudul “Dancing 

In Pandemic” dengan low saturated color.
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka, batasan masalah pada 

Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Intensitas warna dengan saturasi yang rendah. 

2. Menggunakan resolusi video 1920x1080p full HD. 

3. Durasi film pendek 10-15 menit. 

4. Karakter hanya dua orang. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka, tujuan Tugas Akhir ini 

adalah menghasilkan film dengan editing dan color grading dalam film pendek fiksi 

yang berjudul “dancing in pandemic” dengan low saturated color. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Memberikan tontonan yang bernilai kepada masyarakat umum. 

2. Memberikan ilmu dan pembelajaran masyarakat tentang disabilitas dan lebih 

peduli terhadap sesama. 

3. Memberikan tontonan yang kritis terhadap masyarakat yang orang jarang 

mengerti tentang kehidupan tunadaksa di wabah covid-19. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

Landasan teori yang digunakan untuk mendukung pembuatan film pendek 

ini, yaitu: Low Saturated Color, Editing, Color grading, Backsound dan sound 

effect. 

 

4.1 Low Saturated Color 

Saturasi adalah kejelasan warna, sehingga low saturated color adalah warna 
yang memiliki tingkat kejelasan yang rendah, ditandai dengan tidak mencoloknya 
suatu hue atau warna tertentu.  

 

4.2 Editing 

Editing adalah proses memotong dan menggabungkan beberapa shot hingga 

menjadi satu film yang utuh, editing juga memiliki tujuan untuk membangun emosi 

pada sebuah film. Proses editing terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 

1. Editing Offline  

Ditahap ini editor memotong dan menggabungkan beberapa video yang sudah 

diambil pada saat proses shooting hingga menjadi satu film yang utuh. 

2. Editing Online 

Setelah menyelesaikan editing offline, editor mulai masuk ke tahap editing 

online yaitu proses untuk menggabungkan suara yang sudah direkam pada saat 

shooting, mengoreksi warna sebelum masuk ke tahap color grading, lalu juga 

menambahkan backsound dan sound effect. 

 

2.3 Color Grading 

berpendapat bahwa multi proses yang dapat mengubah suasana gambar gerak 

dari keseluruhan film disebut color grading. Color grading dibuat untuk mengubah 

tematik dan estetika dalam film, proses ini dilakukan setelah hasil rekaman 

dikoreksi sepenuhnya, color grading harus disesuaikan dengan alur, tema, isi cerita, 

dan hal lain yang mempengaruhi suasana/perasaan dalam sebuah film (Aziz, 2017). 
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2.4 Backsound dan Sound Effect 

Menurut Ambar dari pakarkomunikasi.com backsound dan sound effect 

adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari film, karena fungsi dari suara ini 

adalah menciptakan atmosfer, meningkatkan dramatisasi dalam film, 

menghubungkan antar adegan, dan menciptakan kontradiksi.
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan selama 

produksi film ini. 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode triangulasi 

sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang mendalam terhadap sebuah 

penelitian. 

  

3.2 Objek Penelitian 

Objek yang diteliti adalah kesinambungan editing antar scene dan color 

grading dengan saturasi yang rendah untuk membangun suasana disetiap scene 

dalam film. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi untuk pengambilan data terdapat di Gresiknesia Jl. Bougenville Dalam 

No.1, BP Wetan, Gresik. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pembuatan karya 

ini adalah wawancara, observasi, dan studi literatur. Teknik ini sangat tepat untuk 

peneliti mendapatkan informasi dan data-data yang valid. 

 

1.5 Wawancara 

Dalam pembuatan karya ini penulis melakukan wawancara dengan editor 

Gresik Movie Danang Ari. Danang Ari menjelaskan bahwa editing sangat 

membutuhkan fokus dan ketelitian yang tinggi, karena dalam memotong dan 

menggabungkan gambar, editor wajib berhati-hati agar potongan serta sambungan 

videonya tepat. Pemilihan warna dalam film juga harus didiskusikan sejak pra 

produksi agar segala elemen warna yang digunakan dapat sesuai 
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3.6 Observasi 

Penulis melalukan observasi terhadap bagaimana cara pemilihan color pallete 

yang tepat untuk setiap scene yang ada dalam film. 

 

3.7 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan pencarian data informasi yang dibutuhkan penulis 

yang dapat membantu menyelesaikan selama proses pembuatan karya, Referensi 

yang digunakan penulis. yaitu: 

1. Jenis-jenis film. 

2. Film. 

3. Artikel editing. 

4. Artikel color grading. 

5. Artikel mixing sound.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan mengenai apa yang 

telah dilakukan oleh penulis.

BAGAN PERANCANGAN 
KARYA

PRODUKSI

PROSES SHOOTING

PASCA PRODUKSI

EDITING

MUSIC SCOORING

PRA PRODUKSI

IDE CERITA

NASKAH FILM

CASTING

READING

RECCE

Bagan 1 Perancangan Karya
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4.1 Pra Produksi 

Proses pra produksi berisi tentang persiapan tim mulai dari skenario, 

pemeran, wardrobe dan make up, alat shooting, lokasi shooting, anggaran biaya, 

dan lain-lain. 

Tabel 4.1 Jadwal Kerja 

No Kegiatan Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Meeting 
Team  

                    

2 Pra 
Produksi 

                    

3 Proses 
Latihan 

                    

4 Gladi 
Bersih 

                    

5 Produksi                     

6 Pasca 
Produksi 

                    

 

Adapun anggaran biaya yang dikeluarkan selama produksi. 

Tabel 4.1 Anggaran Biaya  

Produksi 
Shooting Gresik 

28 November 2021 (1 hari) 
Kamis, 20 Mei 2021 

1. Bensin Mobil 2 Buah Rp. 400.000,- 
2. Konsumsi 10 Orang Rp. 575.000,- 
3. Fee Talent 1 1 Orang  Rp. 800.000,-  
4. Fee Talent 2 1 Orang Rp. 700.000,- 
5. Bensin Sepeda motor  1 Buah Rp. 50.000,- 
6. Bensin Ambulance 1 Buah Rp. 100.000,- 
7. Etoll 1 Buah Rp. 100.000,- 
8. Audio 1 Buah Rp. 200.000,- 
9 DLL - Rp. 280.300,- 

Sub Total Rp. 3.205.300,- 

 

Tabel 4.2 Anggaran Biaya Pasca Produksi 

Pasca Produksi 
1. 
2. 

Merchandise 
Lain-Lain 

Rp. 1.000.000,- 
Rp. 1.000.000,-   
Rp. 2.000.000,- 
Rp. 5.205.300,- 

Sub Total 
Grand Total 
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4.2 Pasca Produksi

Dalam pasca produksi penulis mulai melakukan pemilihan dan pemilihan 

video dari hasil shooting yang telah dilakukan.

Tabel 4.3 Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya

Real Produksi Permasalahan Strategi Mengatasinya

Offline Editing Banyak footage yang bermasalah.
Contoh: Lighting tidak tepat, bocor crew

Memaksimalkan di online 
Editing, melakukan scaling,
menghilangkan sesuatu

yang mengganggu

Pada saat shooting Cahaya yang tidak rata, keterbatasan
monitor yang mumpuni 

Melakukan color correction, 
melakukan matching color di 
beberapa device

4.2.1 Offline Editing

Di tahapan ini, Editor memilih footage yang bagus, pada umumnya tim

penyutradaan telah mencatat mana file yang bagus sehingga memudahkan editor

saat melakukan Offline Editing.

Setelah melakukan seleksi footage, editor mulai menggabungkan tiap footage

mulai dari scene pertama sampai scene terakhir, juga memasukkan file audio ke 

dalam timeline.

Gambar 4.1 Pemilihan footage
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Catatan script continuity berfungsi untuk memudahkan editor dalam 

melakukan editing offline

Gambar 4.2 Catatan Script Continuity
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4.2.2 Online Editing

Online editing yang dilakukan penulis adalah menambahkan transisi, 

backsound dan color grading.

Color grading yang dilakukan penulis menyesuaikan apa yang diharapkan oleh 

sutradara, sehingga dalam film pendek ini, penulis mulai dari color correction,

pematangan skin tone, detailing, dan penamban sedikit vignette.

Pada gambar di atas terlihat warna masih flat, cenderung kemerahan, tidak 

cocok untuk adegan dengan suasana sedih dan penyesalan, sehingga penulis akan 

merubah warna dalam scene ini.

Gambar 4.3 Offline Editing

Gambar 4.4 Color Grading
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Terlihat perbedaan warna yang mempengaruhi suasana dalam scene tersebut, 

hal ini juga telah disetujui oleh sutradara. 

Gambar 4.5 Sebelum Color Grading

Gambar 4.6 Sesudah Color Grading
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Tabel 4.4 Editing Online

NO. GAMBAR DESKRIPSI
1.

Intro diberi elemen partikel-partikel 
untuk merepresentasikan bakteri/virus 
dimana hal ini adalah tema dari film
dancing in pandemic.

2.

Penulis melakukan match cut audio 
pada scene orang melempar koran lalu 
disambung dengan surat dari Ibu yang 
keluar.

3.

Penulis melakukan scaling frame 
dikarenakan ada barang yang masuk ke 
dalam frame tetapi sebenarnya tidak 
dibutuhkan.

4.

Penulis menghapus objek pipa di kiri 
atas frame karena ada kesalahan saat 
shooting.

Gambar 4.7 Intro Film

Gambar 4.8 Transisi Match Cut

Gambar 4.9 Scaling Frame

Gambar 4.10 Menghapus Objek
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4.2.3 Rendering

Setelah semua proses online editing selesai dilakukan, penulis melakukan 

tahap rendering. Dalam film ini penulis melakukan rendering file meliputi:

1. HD 1920x1080

2. Codec H.264

3. Frame Rate 29.97

Film ini dibuat resolusi 1920x1080 atau dengan aspek rasio 16:9 karena ini 

adalah ukuran standar televisi dan juga film layar lebar, karena memberikan kesan 

yang lebih luas. Codec H.264 digunakan karena standar broadcast dan juga dapat 

menghemat penyimpanan namun tidak menurunkan bitrate. Frame rate 29.97 

penulis pilih karena di frame rate tersebut memiliki motion blur yang cukup nyata.

(Studio Antelope, 2020).

Gambar 4.11 Rendering



15

4.3 Screenshot Film

Pada 3 scene ini menjelaskan tentang kondisi Dani, untuk menguatkan 

suasana pada scene ini, penulis melakukan color grading dengan tone warna yang 

dingin, lalu juga menambahkan background music yang tegang.

Pada gambar 4.13 mengenalkan tokoh Dani dan Ibu, untuk menguatkan 

suasana pada scene ini, penulis memberi warna yang dingin dan memasukkan shot

Ibu mengirim surat dari bawah kolong pintu, serta membuat suara ambulance pergi 

menjadi stereo agar terdengar lebih nyata.

Adegan di atas menjelaskan tentang mulainya permasalahan Dani, penulis 

memberikan backsound dengan suara violin yang mendayu-dayu dan nada minor 

untuk mendukung adegan tersebut.

Gambar 4.12 Scene Pembuka Film

Gambar 4.13 Scene Pengenalan Tokoh Dani

Gambar 4.14 Adegan Permasalahan DaniGGGaGaGGaGGGGGGGGGGGGaaaaammmbmbmbbmbbbbmbbmmbbmmm aaaaaaraa  444.4.444.4..1414144144444444444444444444444444444444444444444144444444444 AAAAAAAdAAdAdAdAdAdAAdAddAdAdAdAdAAdAdAAAdddA egegegeegegegeegeggeegegeegeggegeggeegeggeggggggggganananananananananaaannannannaaaannanaaananannaaanananaaananananaanaananaaaaann PPPPPPPPPPPPPPPererereererererererererereeereeerrrereeereerrrrmamamammammmmmmmmm ssasaasaalalal hahaaaaan n n DaDaDanininini

Gambar 4.15 Konflik Dalam Film
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Pada gambar 4.15 konflik mulai muncul, dan sutradara meminta penulis 

memberikan suasana yang tegang karena Dani mulai kesal dengan Ibunya, sehingga 

penulis memberikan color grading yang lebih gelap dan backsound dengan suara 

violin.

Pada scene ini, sutradara menginginkan perpindahan hari tetapi tidak ingin 

menggunakan timelapse, sehinga penulis memasukkan clip video orang penjual 

koran.

Adegan ini menjelaskan tentang Dani yang kesal dengan Ibunya sehingga 

tidak membalas surat dari Ibu, maka dari itu penulis memberikan color grading

yang memiliki tone cenderung teal untuk mendukung suasana dalam scene ini, 

karena warna dingin cocok untuk adegan dengan kesedihan.

Adegan di scene ini sudah memasuki klimaks film, penulis membuat warna 

yang masih teal kehijauan seperti scene sebelumnya hanya saja memiliki saturasi 

yang lebih rendah dengan tujuan agar penonton dapat merasakan bahwa kondisi 

Dani sedang benar-benar terpuruk.

Gambar 4.16 Adegan Pergantian Hari

Gambar 4.18 Adegan Klimaks

Gambar 4.17 Adegan Dani Mengacuhkan Surat Ibu
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Pada gambar 4.19 Dani mengalami sesak napas hingga terjatuh saat buang air 

kecil, dan sutradara meminta ini menjadi suasana yang tegang, maka dari itu, 

penulis mencoba hal yang berbeda yaitu tanpa memasukkan backsound, tetapi tetap 

harus terasa tegang, sehingga penulis memberikan efek suara batuk dan napas yang 

tersengal-sengal.

Pada scene ini sutradara meminta adegannya dibuat cukup tenang, sehingga penulis 

membuat warna yang lebih netral, tetap teal tetapi lebih balance lagi, agar terkesan 

tenang.

Di adegan penyelesaian ini, Dani tersadar bahwa Ibu tidak lagi mengirim surat, 

sehingga membuat dani penasaran. Sutradara meminta penulis untuk membuat 

scene disini mulai naik dan merasakan kesedihan. Penulis sebagai editor diminta 

sutradara untuk memberikan suasana yang lebih sedih mendalam, sehingga penulis 

memberikan backsound dan voice over suara Ibu. 

Gambar 4.19 Adegan Klimaks Dani

Gambar 4.20 Adegan Klimaks

Gambar 4.21 Adegan Penyelesaian Masalah
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4.4 Rencana Publikasi

Setelah melewati proses rendering, selanjutnya adalah publikasi karya pada 

film ini penulis melakukan publikasi melalui beberapa media yaitu poster, masker, 

kaos, DVD. Adapun contoh desain media publikasi sebagai berikut:

1. DVD

a. Konsep

Poster dibuat dengan memasukkan peristiwa penting di dalam film, seperti 

surat, ambulance, dan kedua tokoh yang terlihat sedang berkomunikasi.

b. Poster

2. Masker Scuba

a. Konsep

Penulis menggunakan media masker karena untuk mengingat momen 

pandemi covid-19 ini, dengan adanya peraturan pemerintah yang 

mewajibkan untuk semua orang menggunakan masker, maka dari itu 

penulis membuat merchandise berupa masker.

Gambar 4.22 Poster Film
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b. Desain Masker Scuba

3. T-Shirt

a. Konsep

Kaos menjadi salah satu pilihan penulis yang wajib ada, karena kaos 

dibutuhkan oleh banyak orang, maka dari itu dengan adanya kaos itu dapat 

membantu publikasi, dan terkait konsep desain, kaos dancing in pandemic 

menggunakan desain poster yang di sablon di bagian depan kaos.

b. Desain T-Shirt

Gambar 4.23 Desain Masker

Gambar 4.24 Desain Kaos
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4. DVD

a. Konsep

DVD diberi konsep poster film agar semua orang dapat mudah 

mengetahui bahwa DVD tersebut adalah film Dancing in Pandemic.

b. Desain DVD

Gambar 4.25 Desain DVD
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari karya ini adalah seorang editor wajib memiliki sense of 

storytelling yang tinggi, ketelitian dan juga logika yang baik, dengan beberapa 

aspek tersebut editor dapat menyampaikan pesan kepada penonton dengan baik. 

Editor tidak boleh bekerja sendiri, ia harus selalu berkordinasi dengan 

sutradara dan DoP karena sutradara yang mengetahui bagaimana film ini yang 

seharusnya dan hasil potongan gambar dari DoP lah yang menjadi modal editor 

untuk bekerja. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh penulis selama produksi film 

yang berjudul Dancing in Pandemic, maka saran yang tepat, yaitu: 

1. Ketelitian saat melakukan shooting. 

2. Ketelitian saat melakukan editing agar tidak ada yang terlewat. 

3. Harus selalu komunikasi dengan tim agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. 

Dan masih banyak lagi kekurangan yang ada selama proses pembuatan karya 

tersebut. Demikian saran yang diperoleh semoga penulis dan pembaca bisa 

mendapatkan pelajaran serta ilmu untuk penelitian selanjutnya.
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