
Menentukan ide cerita kemudian membuat sketsa beberapa adegan 
penting ke dalam bentuk naskah cerita. Lalu dibuat storyboard untuk 
menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih mendetail. Pada 
proses selanjutnya dibuatlah karakter tokoh dan background awal. 
Setelah itu lalu membuat keyframe. 
 

Produksi dimulai dari merekam video dengan script dan konsep yang 
sudah dirancang dari awal. Kemudian proses rekaman baik Visual 
maupun audio dilakukan, dan seluruh elemen bekerjasama dalam proses 
produksi. 

Adalah tahap penyelesaian produksi mutimedia menjadi hasil akhir. 
Tahap Pasca produksi/Post Production diterapkan terutama pada bidang 
multimedia broadcasting; program television, video, audio recording, 
photography dan animasi. 





Contoh 
Storyline 



Contoh 
Storyboard 





Adalah teknik melukis cahaya  
dengan menggunakan fitur  
camera yang terdapat  
di dalam smartphone 







Mic dynamicc atau dynamic microphone, bentuknya besar 
didalamnya terdapat kumparan dan magnet, sedangkan 
untuk diafragmanya terbuat dari bahan plastik tipis yang 
akan menggerakkan kumparan didalamnya, pada 
prinsipnya hampir mirip dengan speaker kalau speaker 
menerima tegangan dan mengubahnya menjadi getaran 
suara  

Mic condeser pada umumnya berbentuk bulat dengan 
ukuran kecil dimana didalam mic condeser tersebut 
terdapat dua buah plat yang sangat tipis sebagai 
diafragma, dimana kedua plat tersebutlah yang akan 
menerima setiap getaran-getaran yang bersumber dari luar 
atau yang disebabkan adanya perbedaan tekanan udara 
pada setiap detiknya sehingga menghasilkan getaran. 
 



Resolusi Video 
- 480 P 
- 720 P 
- 1080 P 
- 4K  

 













Teknik Bird Eye View adalah teknik pengambilan gambar yang 
dilakukan dengan posisi kamera berada lebih tinggi daripada objek 
yang diambil. Hasilnya akan menunjukan adanya lingkungan yang luas, 
dan benda – benda lain tampak kecil dan berserakan. 



High Angle adalah sudut pengambilan gambar tepat diatas objek, 
sehingga tampak terekspose dari bagian atas. Posisi kamera lebih 
tinggi di atas mata objek yang akan diambil, sehingga kamera harus di 
Tilt Down (menunduk) untuk mengambil objeknya. 



Eye level adalah sudut pengambilan gambar  yang 
menunjukan posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata 
objek yang diambil. Hasilnya memperlihatkan pandangan 
mata seseorang.  



Low Angle adalah teknik pengambilan gambar dari bawah objek, 
seperti pandangan mata kodok. Sudut pengambilan gambar ini 
merupakan kebalikan High Angle. 



Over Shoulder adalah sudut pengambilan gambar dari 
belakang bahu salah satu objek. Shot ini menjadi alternative 
pengambilan gambar Two Shot Objek yang sedang berdialog. 

























Cahaya terkuat dan paling penting dari tiga cahaya yang 
digunakan dalam teknik ini. 

Fill light digunakan sebagai sumber cahaya sekunder untuk 
key light dan ditempatkan di sisi berlawanan dari subyek. 

Back light ditempatkan di belakang subyek dan digunakan untuk pencahayaan 
subyek dari belakang. Back light bisa lebih terang atau lebih redup dari key 
light; sumber cahaya ini akan memberikan highlight yang cukup pada subyek 
dan memisahkan subyek dari latar belakang. 



Camera Movement 



Zoom 





Pan 





Tilt 





Dolly 





Truck 





Pedestal 





Rack Focus 







Gambar hasil syuting diedit secara “cut to cut” untuk 
mencari struktur berdasarkan scenario. 

 

Hasil off line di rapikan dan dihaluskan di tahap on 
line. Pengertian on line di sini adalah tahap lanjutan 
dari off line biasanya untuk keperluan efek gambar 


