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TAHAPAN PEMBUATAN SEBUAH KARYA VIDEO

•Pra produksi

•Produksi

•Pasca produksi



• Pra produksi

• Ide

• Sinopsis (ringkasan gagasan/ide )

• Tretament (  naskah yang sudah mulai matang )

• Skenasrio

• Talent

• Property, rias , busana dll

• Gladi bersih

• Blocking artis / kamera 9 penempatan posisi artis dan kamera

• Perisapan dan Cek Alat



• Produksi

• Pelaksnaan pengambilan gambar dengan menggunakan 

kamera. Mengubah bahan tertulis menjadi bahan / hasil auido 

viusal. Atau pelaksanaan shooting

• Pasca produksi

• Proses Editing ( penyuntingan dan penyambungan gambar, 

titling ( teks ), mixing audio, dubbing ,effect dll )



SINKRONISASI AUDIO VISUAL

• Tayangan video merupakan sebuah tayangan yang sinkron/macth (tepat) 

antara unsur gambar dan suara; indikatornya adalah:

• lip-sing pengisi acara dengan suara yang disampaikannya. Penyanyi, reporter, presenter, 

dialog, dan lainnya

• keselarasan audio/narasi dengan visual (mis: narasi yang menerangkan sebuahmobil, 

maka idealnya visualisasinya juga menampilkan gambar mobil)

• keselarasan ilustrasi musik, audio effect dengan visualisasi (mis: adegan perkelahian 

idealnya menggunakan efek benturan fisik dan ilustrasi yang cepat)



GARIS IMAJINER
• Garis khayal panduan kameraman untuk menentukan letak kamera, pencahayaan, 

komposisi, artis, angle, pergerakan kamera / lensa dan segala hal teknis kamera 

yang dipersiapkan untuk merekam adegan / shot.

• Tujuan:

• Menjaga kontiniti

• Dinamika gambar

• Detail adegan/subjek

• Shot yang dihasilkan oleh kameraman yang melanggar garis imajiner tidak dapat 

disambung.

• Kalaupun itu dilakukan harus mempersiapkan shot lain (insert shot) untuk 

menyambung shot2 yang melampaui garis imajiner tersebut.



KONTINITI

• Kesinambungan : Film/video harus menyajikan citra secara 

berkesinambungan, lancar, logis, dan wajar-masuk akal. Film/video dapat 

memanipulasi/menciptakan ruang dan waktunya sendiri.

• Film yang baik adalah film dimana penonton tidak merasakan potongan 

gambar namun penonton merasakannya menjadi satu rangkaian kejadian, 

disinilah dibutuhkan kontiniti yaitu proses kesinambungan antar gambar. 

Apalagi sebuah shot dalam film tidak diambil secara berurutan.



GARIS IMAJINER

• Sebuah contoh untuk mempertahankan kontiniti adalah 

dengan memperhatikan Imaginer line. dalam hal ini seorang 

kameraman tidak boleh melanggar garis imajiner seperti 

dalam aturan yang disebut sebagai "180 degree rule

• Jika gambar diambil dari kamera 

2 dan 3, maka penonton akan 

melihat dari sisi yang tetap

• jika gambar diambil dari kamera 2 

dan 4, maka akan merubah arah 

pandang penonton / membingungkan



KOMPOSISI

• ARTI SEDERHANA: Penempatan Benda/Objek Di Dalam Sebuah Frame/Bingkai

• Berkaitan dg kamera/televisi/presentation:penyusunan unsur-unsur gambar 

sedemikian rupa untuk mengarahkan perhatian penonton kearah suatu pusat 

perhatian

• KOMPOSISI BERKAITAN DENGAN: Balance, Beauty, Point Interest, Comunication

• Komposisi terususun atas : The Rule of Thirds , Headroom, looking room, and 

"leading room



THE RULE OF THIRDS

• Aturan ini membagi frame menjadi 3 

bagian.

• Penekanannya yaitu 1/3 atau 2/3 frame, 

daripada ditengah-tengah frame.

• Pada saat membidik dengan mode 

mendatar atau landscape, ambil bagian 

dataran atau bawah kurang lebih 1/3 

frame, kemudian sisanya untuk mengambil 

bagian atas atau langit



HEAD ROOM, LOOKING ROOM

Terminologi atau istilah ini mengacu pada banyaknya ruang yang ada 

dalam sebuah frame yang dibiarkan kosong.
• Anda perlu membuat sebuah ruang kosong didepan muka/sesuai dengan arah 

pandang obyek anda. Ruang kosong ini dinamakan dengan "talking room/front 

space/nose room". Jika seseorang sedang berbicara dengan orang lain, maka 

"talking room" ini memberikan efek natural pada gambar.

• Walking room, jika seseorang sedang berjalan, maka berikan juga ruang kosong 

untuk berjalan ini.

• Sedangkan Head room adalah ruang kosong antara batas atas dari obyek 

dengan batas atas dari frame



KESEIMBANGAN

• keseimbangan merupakan cita rasa seorang kameraman dalam membingkai 

subjek beserta komponen/elemen visual lainnya dalam sebuah frame. 

keseimbangan bukan berarti penempatan yang simetris, namun lebih kepada 

bagaimana menyusun elemen2 visual dalam sebuah bingkai atau frame 

dapat menimbulkan perasaan yang seimbang, indah, nyaman untuk dilihat.



PEMBINGKAIAN DALAM VIDEOGRAFI

• Shot :

• sebuah shot adalah tayangan yang dihasilkan dari perekaman kamera, mulai menekan 

tombol rec hingga berakhir/menekan tombol pause.

• Dalam sebuah rangkaian cerita dibagi menjadi:

• beberapa sequence (babak), scene (adegan), dan shot (bagian terkecil dari struktur 

visualisasi video)



JENIS / TIPE SHOTS DALAM VIDEOGRAFI



JENIS / TIPE SHOTS DALAM VIDEOGRAFI

• Ada 5 shot dasar yang biasa digunakan kamera dalam merekam, yakni close 

up (CU), medium close up (MCU), medium shot (MS), knee shot (KS) dan full 

shot(FS), Dengan kelima shot dasar tersebut disertai akibat gerakan kamera 

dan lensa akan menghasilkan berbagai variasi gambar dan jumlah subjek 

pun bisa lebih dari satu (orang).



• Close Up (CU)

• Jenis shot ini akan mengarahkan perhatian penonton 

untuk melihat subjek dari dekat. Menguntungkan jika 

digunakan untuk mengambil action dramatik atau dialog 

artis. Shot ini hanya mengambil gambar hanya pada 

bagian wajah (close up). Teknik ini lebih menonjolkan 

ekspresi wajah dari subjek.

• Medium Close Up (MCU)

• shot ini dapat memperlihatkan gerak/aktifitas tubuh 

artis terutama gerakan dada keatas, biasa digunakan 

untuk produksi berita di studio



• Medium Shot (MS)

• teknik pengambilan gambar ini sesuai jika 

digunakan untuk menangkap gerakan dari 

pinggang ke atas. Pengambilan gambar dengan 

tipe shoot ini ini bertujuan untuk menunjukan 

subyek lebih detail, dan juga bisa menunjukan 

emosi yang ditampulkan oleh subjek.

• Knee Shot (KS)

• Tipe shot ini dapat digunakan untuk 

memberikan perhatian penonton terhadap 

aktifitas 2/3 artis. Dapat juga digunakan 

untuk membingkai artis yang jumlahnya > 1



• Extreme close up (ECU)

• Pengambilan gambar dengan teknik ini akan 

menunjukkan secara detil ekspresi dari subjek, 

seperti linangan air mata, gerak bibir, dan luapan 

kegembiraan yang terpancarkan dari wajah atau 

mata subjek

• Extreme close up (ECU)

• Pengambilan gambar dengan teknik ini akan 

menunjukkan secara detil ekspresi dari subjek, 

seperti linangan air mata, gerak bibir, dan luapan 

kegembiraan yang terpancarkan dari wajah atau 

mata subjek



• ELS (Extreme Long Shot)

• Teknik ini adalah teknik mengambil 

gambar sangat jauh dari subyek yang 

mungkin tidak akan kelihatan dengan 

jelas. Teknik ini bertujuan untuk 

menunjukan lingkungan disekitar subjek 

dan dirancang untuk menunjukan 

pendengar di mana tempat tindakan 

diambil-ESTABLISHING SHOT.

• ELS juga disebut dengan istilah extra 

long shot or extreme long show.



SHOOT BERDASAR JUMLAH OBYEK

• one shot, two shot, 

three shot & group 

shot



TATA CAHAYA

Kamera



TATA CAHAYA

• Ada 3 pencahayaan

• Cahaya utama(key light) Yaitu sumber pencahayaan utama yang digunakan diproduksi dan 

lokasi yang disesuaikan dg maksud dan tujuan tertentu. Biasanya pencahayaan atau jenis 

lampu ini untuk menyinari subjek utama. Akibat dari penyinaran ini adalah timbulnya 

bayangan pada subjek. Key light biasanya menggunakan intensitas cahaya cahaya yang 

paling besar daripada cahaya lain.

• Cahaya pengisi(fill light) fungsinya adalah untuk menetralisir kontras yang diakibatkan oleh 

penyinaran dari lampu utama (mengurangi gelap pada wajah dan bayangan yang timbul). 

Penempatan lampu ini biasanya diletakkan berseberangan (opposite) dengan key light. 

intensitas fill light biasanya cukup kuat, namun tidak lebih kuat dari main lightnya

• Cahaya belakang (back light) penyinaran lampu ini akan menimbulkan garis tepi dari bentuk 

subjek, sehingga memisahkan dari latar belakang dekorasinya. Efek yang ditimbulkan jelas 

akan menambah kedalaman pada citra yang ditampilkan di televisi



TATA CAHAYA
• ahaya/lampu/lighting dalam videografi memiliki 

intensitas yang bermacam-macam. intensitas atau 

kekuatan suatu pencahayaan diukur berdasar suhu 

cahaya yang menggunakan satuan derajad Kelvin. 

kamera tidak mampu membedakan sendiri suatu 

kondisi pencahayaan dengan suhu cahaya tertentu, 

maka kameraman harus menset kamera untuk 

menyesuaikan tiap kondisi pencahayaan dengan 

cara mengatur white balance kamera.

• berikut tabel kondisi pencahayaan berdasar 

derajat Kelvin



Pembuatan Film Dokumenter



PRA PEMBUATAN FILM
• Baca manual peralatan

• Beli baterai tambahan untuk mikrofon

• Apakah Anda membutuhkan storyboard?

• Rencanakan sesi pemotretan Anda (di mana dan kapan, memeriksa posisi

matahari)

• Sesuaikan resolusi (720p / 24 atau 25 atau 50), (1080p / 24 atau 25 atau 50)

• Dengan kamera DSLR menyesuaikan kecepatan rana untuk menggandakan

membingkai tingkat (fps 24 atau 25 = kecepatan rana 50)

• Format rekaman Sesuaikan (MP4 / AVCHD)

• Tingkat Periksa baterai

• Tripod atau monopod

• Headset



DI LOKASI
• Periksa Komposisi, jangan merekam footages dari orang yang berdiri di dekat dinding

• Jangan “melanggar aturan" dari aturan 180 derajat (merekam dari sisi yang sama dari

garis)

• Sesuaikan mikrofon, power on

• Sesuaikan flash/cahaya dan warna, menghindari paparan berlebih. Anda dapat mengubah

tempat.

• Atur fokus

• Gunakan tele dan aperture besar (sejumlah kecil) untuk mengaburkan latar

• Gunakan sudut lebar dan aperture kecil (jumlah besar) untuk mendapatkan juga latar

belakang yang tajam

• Shoot ( rekam )

• Periksa rekaman (suara, cahaya, fokus, komposisi)

• Periksa mikrofon daya (off)



SETELAH PEREKAMAN
• Salin footages ke komputer Anda atau hard disk eksternal

• Format kartu memori kamera Anda

• Mengisi baterai Anda (semua dari mereka)

• Pasca produksi

• Gunakan tipografi sederhana

• Tidak menggunakan warna yang kuat pada teks Anda (seperti hijau terang)

• Jangan “mencolok" dengan tipografi

• Gunakan tambahan (cutaways) footages, up's dekat, detail bila diperlukan

• langsung ke titik cerita

• Keep it simple



PENTING DI KETAHUI
• Jika Anda harus memotong wawancara untuk membuatnya lebih

pendek, menggunakan footages tambahan untuk menyembunyikan

mengedit-in atau mengedit-out poin. Pilihan lain adalah dengan

menggunakan "dip hitam" atau "dip putih" efek transisi. Hindari

menggunakan Palang Larutkan berpengaruh pada wawancara.

• Untuk mengekspor film untuk web, di Premiere menggunakan MP4, 

H.264 dan memilih resolusi yang tepat. HD minimum adalah 720P.

• Ketika video Anda adalah final dan diterbitkan, ingat untuk berbagi

dari Youtube untuk semua platform media sosial, seperti Facebook, 

twitter, Instagram dll untuk mendapatkan lebih banyak penonton



KONSEP FILM PENDEK DOKUMENTER

• Cerita 60 detik

• Cerita 2,5 -3,5 min

• Berita Klip (30 detik)



CERITA 60 DETIK

• kisah pribadi jajaran anggota

• Kejadian yang mempengaruhi hidup saya

• ada hubungannya dengan serikat pekerja

• pengenalan singkat (footages tambahan pada dia / dia melakukan sesuatu)

• dia / dia menceritakan kisah ke kamera (penonton)

• langsung ke titik; apa yang terjadi dan bagaimana hal itu diselesaikan

• Itu berakhir dengan baik

• awal: Nama cerita

• pada akhir: (???? Usia kerja kota negara) nama dan informasi tambahan

dari orang



CERITA 2,5 -3,5 MIN

• cerita pribadi dari peringkat dan file anggota

• Bisa "sehari dalam hidup saya"

• ada hubungannya dengan serikat pekerja/buruh

• penggunaan banyak footages berbeda untuk bercerita, ingatlah malaikat yang 

berbeda kamera, rincian, lebar, dekat, ikuti op dll

• awal: nama Cerita

• pada akhir: nama dan informasi tambahan dari orang dan kredensial (produser, 

kamera, mengedit)



BERITA KLIP (30 DETIK)

• Sesuatu yang dramatis terjadi, dan Anda ingin berbagi dengan seluruh dunia

• Kekerasan dalam demonstrasi

• banjir

• badai

• Anggota ditangkap

• dll



KRU FILM

• Produser

• Penanggung Jawab

• Kameramen

• Asisten

• Editor Musik

• Editor Film
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