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Tujuan Pembelajaran

Siswa diharapkan dapat mengenal dunia Video Editing secara umum
sebagai pedoman untuk melakukan editing video.



Apa itu Video? • Video/Film adalah rangkaian banyak
frame gambar yang diputar dengan
cepat

• Masing-masing frame merupakan
rekaman dari tahapan-tahapan dari
suatu gerakan

• Manusia tidak dapat menangkap jeda
antar frame yang diputar dengan
kecepatan tinggi

• Rata-rata diatas 20 frame perdetik

• Standar kecepatan perputaran frame 
ini dikenal dengan beberapa standar
broadcast



Standar Broadcast Video/Film

Standard Region Frame per Second (FPS)

SECAM Prancis, Timur-tengah dan Afrika 25 fps

PAL Indonesia, China, Australia, Uni-
Eropa

25 fps

NTSC Amerika, Jepang, Kanada, Meksiko
dan Korea

29,97 fps



Definisi dan Tujuan Video Editing

• Editing atau Penyuntingan Gambar: suatu proses pemilihan shoot 
dan menyusun rangkaian shot yang akhirnya menjadi suatu cerita
yang utuh.

• Tujuan Dasar : menyajikan suatu cerita yang jelas kepada pemirsa
(penonton).

• Syarat Utama Editing: kesinambungan gambar dan suara sekaligus.



Seorang Editor Harus

• Memahami ide dari keseluruhan cerita yang 
disajikan, sebelum dia melakukan proses 
editing, dia harus mengerti/memahami:
• Tema dasar cerita

• Plot/ alur cerita

• Memilih apa yang penting dan membuang apa
yang tidak penting

• Apa pesan utama dari program yang disajikan



Elemen Editing

1. Motivation (Motivasi)

2. Information (Informasi)

3. Composition (Komposisi)

4. Sound (Suara)

5. Camera Angle (Sudut pengambilan gambar)

6. Continuity (Kesinambungan)



Manfaat Video/Film 

1. Media pembelajaran

2. Hiburan

3. Promosi/Iklan

4. Dll ….



Video Analog

• Gambar dan Audio direkam dalam bentuk sinyal Magnetik pada pita 
magnetic

• Format Data Video:
• VHS

• S-VHS

• Beta

• Hi-8



Video Digital
• Serupa dengan Video analog, gambar dan suara digital direkam

dalam pita magnetic, tetapi menggunakan sinyal digital berupa
kombinasi angka 0 dan 1.

• Format Data Video:
• Digital 8

• AVI

• Mov

• MPEG1 (VCD)

• MPEG2 (DVD), MPEG 4 dan lainnya



Aplikasi Video Editing

• Windows Movie Maker
• Adobe Primiere Pro
• iMovie
• Pinnacle Studio
• Ulead Video Studio 

• Blender
• Davinci Resolve
• iMovie
• Wideo (online)
• Youtube Editor



Teknik Video Editing

1. Teknik Linear, dilakukan dengan memotong-motong bahan video 
yang diberi istilah klip dan disusun dengan menggunakan video 
player dan perekam (VCR-Video Cassete Recorder), bias 
menggunakan 2 player bila kita ingin memasukkan effect. 

2. Teknik Non-Linear, serupa dengan linear kita memotong-motong
klip, tetapi jauh lebih mudah karena tinggal drag and drop tanpa
kerja dari nol, begitu juga untuk memasukkan effect, kita tinggal
drag and drop dengan effect yang sudah tersedia. Bahkan kita dapat
mengatur dengan mudah durasi dari effect yang kita pakai



Peralatan Kerja dalam Video Editing

1. PC sekelas P4 atau AMD Athlon

2. Capture Video Card dan Port

3. Kabel Firewire atau USB

4. Harddisk

5. Sound Card

6. VGA Card

7. CD-ROM dan CD-RW/DVD-RW



Tes Formatif 1

1. Apa yang anda ketahui tentang Video?

2. Apa yang anda ketahui mengenai standar Broadcast untuk video?

3. Perangkat apa saja yang merupakan standar minimal untuk
keperluan video editing saat ini?

4. Software apa saja yang saat ini bias kita gunakan untuk video 
editing?

KIRIM KE : sitimustiani@gmail.com

mailto:sitimustiani@gmail.com


Tugas Praktik 1
Buatlah sebuah video lirik lagu, dengan ketentuan berikut:

1. Video berdurasi maksimal 5 menit

2. Buat title dan credit nya

3. Pilihan lagu bebas

4. Video berformat mp4

5. Nilai tambah untuk Anda yang bisa

upload video tersebut ke

Youtube.com



Tahapan Pembuatan Film hingga 
Pemutaran di Bioskop

www.sitimustiani.com



• Tahap pembuatan film dimulai dari pencarian Ide

• Untuk mematangkan cerita

1. Pencarian Ide

2. Proposal
• Proposal digunakan untuk mencari Investor

• Pencarian dan mengumpulkan dana untuk Pra Produksi



3. Pra-Produksi

Dimulai dengan memilih Tim Inti

• Produser

• Sutradara

• Penulis Naskah



•D.O.P. (Cameraman) 
•Penata Seni
• Editor
•Penata Busana
•Penata Rias
• Lighting

Tim Produksi Lainnya



4. Casting
Pencarian pemeran-pemeran dalam film 

5. Story Board
Sketsa cerita secara kasar dalam bentuk Story Board

6. Pencarian Lokasi Syuting

7. Jadwal Syuting dibuat



8. Produksi

Tahapan yang paling penting dalam pembuatan film yaitu Syuting



9. Pra-Produksi

• Video editor akan melakukan editing sesuai dengan keinginan
produser

• Produser akan merevisi beberapa kali yang akan menghasilkan Picture 
Lock yang artinya sudah disetujui

• Pemberian scoringdan music background dilakukan berbarengan
dengan visual effect di studio yang berbeda

• Tahapan Gradding adalah tahapan mengubah fill dan penyelarasan
warna dalam sebuah film



10. Distribusi
Karena sekarang tidak ada lagi badan distribusi
Indonesia yang resmi, para produser akan
mendatangi bioskop-bioskop untuk memberikan
penawaran bagi film mereka.

Syaratnya :

• Lulus sensor film

• Melengkapi Administratif film yang diberkan
kepada bioskop tersebut

Produser dan pihak bioskop akan menentukan
tanggal tayang film tersebut



11. Film ditayangkan di Bioskop

• Setelah film ditayangkan, akan dilihat berapa banyak penonton untuk
film tersebut dapat bertahan di Bioskop.

• Untuk film di Indonesia biasanya bertahan rata-rata enam minggu. 

• Akan diperpanjang jika jumlah penontonnya banyak

• Apabila jumlah penonton sangat sedikit, film harus diganti dengan
film yang lain.



“kalau perekonomian mau maju, justru seni
dan kebudayaan harus di push. Harus di 
perigkat paling atas. Karena di Nengara-
Negara maju, indikasi seni dan kebudayaan
pasti settled. Liat saja London dan
Amsterdam. Jadi, salah kaalu seni dan budaya
malah di nomer duakan ketika
perekonomianingin ditingkatkan”

Mira Lesmana - Produser



“Idealis dan mainstram bagi saya
adalah dua kata yang menjebak. Bagi
yang merasa dirinya mainstram, pasti
dia kan buat film yang komersil. Tapi
kalau yang menganu film maker art, dia
juga akan buat film yang paling aneh. 
Saya sifatnya hanya menjunjung
kejujuran, ada sebuah cerita, ya saya
cerittakan apa adanya dan nggak saya
sudah-sudahin

Joko Anwar - Sutradara


