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What is a shot?

unit terkecil dari informasi visual yang  
ditangkap pada satu waktu oleh  

kamera yang menunjukkan tindakan  
atau peristiwa tertentu.

What is sequence ?

Urutan video serangkaian gambar  
“shot” pada subjek yang sama yang  

diedit bersama-sama untuk  
menceritakan sebuah cerita.





Apa itu "sequence shooting?

Setiap kali kita mengambil gambar video, kita harus memikirkan bagaimana gambar  
akan digunakan dalam editing hingga film selesai. Untuk itu, kita harus selalu  

mengambil gambar secara urutan, bukan hanya satu gambar “individu” yang tidak  
bercerita. Tidak peduli seberapa cantik atau menarik sebuah gambar individu,  

namun ia harus terkait dengan gambar di sekitarnya dan menjadi bagian dari cerita,  
bukan hanya sekedar gambar "kartu pos".

3 type shot yang biasa digunakan mengambil sequence

Wide Shots (WS): menampilkan seluruh orang atau daerah. Sangat bagus untuk  
membangun adegan dan memulai aksi yang baik dari karakter. Kadang-kadang ini  

dikenal sebagai long shot.

Medium Shots (MS): membingkai subyek dari gambar-gambar yang tidak perlu. Ini
yang paling sering dipakai untuk menunjukkan langsung aksi dari subyek yang kita
ambil gambarnya. Seperti gerakan tangan atau gerakan khas lainnya dari si subyek.

Close Ups (CU): menunjukkan bagian tertentu dari subyek. Biasanya tangan, muka,  
atau bagian lain yang berhubungan dengan cerita.



Shoot in Sequences: The Five-Shot Rule

Aturan lima-shot adalah teknik yang berguna  
saat syuting aktifitas seseorang yang sedang  
mengerjakan sesuatu. Ketika syuting, ingat  

untuk mendapatkan minimal lima tembakan  
yang berbeda, yang akan membuat urutan video  

dengan berbagai visual.

Closeup tangan subyek – menunjukkan APA
yang sedangdilakukan atau yang sedang terjadi.

Closeup muka – menunjukkan SIAPA

Wide shot – Menunjukkan DIMANA

Over the shoulder shot (OTS) – bisa

menggabungkan ketiga shot yang sudah ada.

Unusual, or side/low shot – menyediakan  
konteks, atau cerita tertentu/memperkuat.



JUMP SHOT/ JUMP CUT:

Gambar yang tidak  

“nyambung” dengan gambar  

sebelumnya

CUT AWAYS:

Gambar penyambung dua gambar  

sehingga tidak terjadi jump shot.

Cutaway bisa diambil setelah aksi/  

subyek utama direkam. Bisa juga  

secara berurutan dalam sebuah  

sekuens.

Cutaways bisa berupa: close up  

dari subyek utama, subyek lain di  

sekitar subyek utama

Cutaways biasa disebut juga  

intercut



CAMERA ANGLE



Vertical Camera Angle



High Angle



Eye Level



Low Angle



Aturan Sederhana Framing Untuk Subyek Manusia

Head Room

Look / LeadRoom



Ingat Lagi Rule of Third at GoldenMean



BASIC CAMERA MOVES



Panning :

Gerakan pivot kamera secara horizontal.

Tilting :

Gerakan pivot kamera secara vertikal

Tracking:

Kamera “berjalan” bisa secara horizontal maupun vertikal. Biasanya
menggunakan alat bantu Jimmy Jeep, Steady cam, Dolly track, tapi  bisa 

juga hand held.

Zoom:

Pergerakan kamera yang dihasilkan oleh “optical movement” dengan  

mendekati obyek atau menjauhi obyek. Pergerakan ini jarang sekali  dipakai, 

dan hany jika benar-benar diperlukan.

Rack Focus/Change Focus:

Pergerakan kamera yang dihasilkan oleh “optical movement” dengan  

pergerakan focus dari foreground ke obyek atau dari back ground ke  obyek 

dan sebaliknya.





THE IMAGINARY LINE  

(THE 180 DEGREE RULE)



Garis imajiner adalah garis khayal yang menjadi acuan bagi cameraman  

dalam mengambil gambar. Jika cameraman menyeberangi garis

imajiner  maka gambar akan memberikan informasi yang salah.



TIPS FOR CAMERA PERSON



TIPS UNTUK CAMERA PERSON

Langkah Mencari Fokus

1.Zoom in secara penuh pada subyek

2. Fokuskan pada subyek (kalau orang, pada mata/ hidungnya)

3.Zoom out, dan atur komposisi

4. Rekam

5. Ketika ingin merubah komposisi, selama subyek dan kamera tidak berubah posisi,

subyek akan tetap fokus

Things to Do in VideoShooting

1.Adjust WB tiap kali pindah lokasi yang berbeda intensitas cahayanya.

2. Ketika shooting outdoor, posisikan matahari di belakang kamera (kecuali ingin

membuat siluet).

3. Pastikan gambar fokus, eksposure pas, dan komposisi bagus, baru tekan tombol

record.

4. Hindari panning, tilting, dan zooming terlalu banyak.

5. Gunakan tripod agar gambar steady

6. Durasi setiap shot minimal 10 detik


