PRAKTIKUM II
PENGAMBILAN GAMBAR & PENGENALAN ALAT

2.1 Tujuan praktikum
Mahasiswa dapat melakukan pengambilan gambar dalam berbagai ukuran, angle kamera
dan pergerakan kamera.
2.2 Ukuran Gambar
Ukuran pengambilan gambar selalu dikaitkan dengan ukuran tubuh manusia. Penerapan
ukuran ini juga berlaku pada benda lain. Terdapat Sembilan shot size (ukuran gambar) :
2.2.1 Extreme Long Shot (ELS).
Ukuran gambar ELS merupakan kekuatan yang ingin menetapkan suatu (peristiwa,
pemandangan) yang sangat jauh, panjang dan luas berdimensi lebar. ELS biasa digunakan
untuk komposisi gambar indah pada sebuah panorama.

Extreme Long Shot
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2.2.2 Very Long Shot (VLS)
Gambar-gambar opening scene atau bridging scene dimana pemirsa divisualkan adegan
kolosal, kota metropolitan dll. Posisi kamera diletakkan beragam seperti top angle dar
ihelikopter, menggunakan crane atau jimmy jib. Hindarilah shooting VLS menggunakan hand
held atau kamera di panggul bahu, karena akan kehilangan arah dan gambar akan goyang atau
tidak fokus.

Very Long Shot
2.2.3 Long Shot (LS)
Keseluruhan gambaran dari pokok materi dilihat dari kepala ke kaki atau gamba
rmanusia seutuhnya. LS dikenal sebagai landscape format yang mengantarkan mata penonton
epada keluasan suatu suasana dan objek.

Long Shot
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2.2.4 Medium Long Shot (MLS)
Memotong pokok materi dari lutut sampai puncak kepala pokok materi. Medium long
shot sering dipakai untuk memperkaya keindahan gambar.

Medium long shot
2.2.5 Medium Shot (MS)
Gambar diambil dari pinggul pokok materi sampai kepala. Ukuran MS biasa digunakan
sebagai komposisi gambar terbaik untuk wawancara. Dimana pemirsa dapat melihat dengan
jelas ekspresi dan emosi dari wawancara yang sedang berlangsung.

Medium shot
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2.2.6 Middle Close Up (MCU)
Dari dada pokok materi sampai puncak kepala. MCU dapat dikategorikan sebagai
komposisi “potret setengah badan” dengan keleluasaan back ground yang masih bias
dinikmati. MCU memperdalam gambar dengan menunjukkan profil dari objek yang direkam.

Middle close up
2.2.7 Close Up (CU)
Meliput wajah secara keseluruhan dari pokok materi. Objek menjad titik perhatian
utama dalam pengambilan gambar dan latarbelakang hanya terliha tsedikit. CU focus kepada
wajah, digunakan sebagai komposisi yang paling baik untuk menggambarkan emosi atau
reaksi seseorang. CU selalu bagus pada wajah marah, kesal, senang, sedih, kagum dll.
Terhadap benda pun demikian, Karena mampu mengeksplorasi daya tarik tersembunyi.

Close up
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2.2.8 Big Close Up (BCU)
Lebih tajam dari CU, yang mampu mengungkapkan kedalaman pandangan mata,
kebencian raut muka, dan emosional wajah. Tanpa intonasi/narasi BCU sudah bias
mewujudkan arti reaksi spontanitas atau reflex seseorang. BCU juga dapat digunakan untuk
objek berupa benda wayang, asap rokok, atau pun makanan.

Big close up
2.2.9 Extreme Close Up (ECU)
Kekuatan ECU pada kedekatan dan ketajaman yang hanya focus pada satu objek.
Paling sering digunakan untuk memperhebat emosi dari suatu pertunjukan music atau situasi
dramatis. Kelemahan ECU sulit menciptakan depth of field, karena jarak objek dan jangkauan
lensa kamera terlalu dekat. Misalnya ketika focus pada mata, maka gambar di sekitarnya
menjadi soft atau tidak focus.

Extreme close up
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2.3 Camera Angle
Camera angle merupkan carameletakkan lensa kamera pada sudut pandang pengambilan
gambar yang tepat. Camera angle bertujuan untuk membentuk kedalaman gambar/ dimensi dan
menentukan titik pandang penonton dalam menyaksikan suatu adegan serta membangun kesan
psikologis gambar. Beberapa camera angle diantaranya:
2.3.1 High angle (HA)
Pengambilan gambar dengan meletakkan tinggi kamera di atas objek/garis mata orang.
Kesan psikologis yang ingin disampaikan objek tampak seperti tertekan.

High angle
2.3.2 Eye level (normal)
Tinggi kamera sejajar dengan garis mata objek yang dituju. Kesan psikologis yang
ingin disajikan adalah kewajaran, kesetaraan atau sederajat.

Eye level
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2.3.3 Low angle (LA)
Pengambilan gambar dengan meletakkan tinggi kamera di bawah objek atau di bawah
garis mata orang. Kesan psikologis yang ingin disajikan adalah objek tampak berwibawa.

Low angle
Tugas :
Buatlah foto dengan berbagai ukuran dalam berbagai angle kamera!
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PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

2.4

Tujuan praktikum:
Mahasiswa dapat menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam produksi acara
televisi.

2.5

Peralatan dan perlengkapan Master Control Room
Master control room merupakan ruang khusus untuk mengendalikan pengambilan

gambar yang dilakukan dari berbagai macam sumber (sources).
Beberapa peralatan yang terdapat di ruang Master Control Room :
1.

Mixer analog (untuk mic)

Mixer adalah salah satu perangkat paling
populer setelah microphone. Fungsinya
mencampur segala suara yang masuk,
kemudian menyeimbangkan menjadikannya
saluran dua kanal (L-R untuk stereo, dan satu
untuk mono), kemudian mengirimkannya ke
cross-over aktif, kemudian diumpan ke power
amplifier dan terakhir ke speaker.
2.

Vision Mixer/Switcher
Vision mixer/switcher atau di sebut juga
special effects generator yang digunakan
adalah ATEM Television studio. Alat ini
berfungsi,

untuk

membuat

perpindahan

gambar dari satu sumber video ke sumber
GAMBAR
STUDIO

ATEM

TELEVISION

video lain, menciptakan special effects,
memilih gambar dari satu sumber untuk
direkam ( on air ).
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GAMBAR ATEM CONTROL PANEL
3.

Blackmagic Media Express – Recording

Blackmagic Media Express adalah perangkat lunak gratis yang mudah digunakan
dan cepat, akurat dan bekerja pada Mac OS X, Windows dan Linux yang datang
dengan setiap Intensitas. Media ekspres memungkinkan pemutaran 2D dan dual
aliran stereoscopic 3D di DPX, ProRes, YUV terkompresi dan RGB, DVCPRO HD
dan file MJPEG. Pengguna bahkan dapat membuat playlist sendiri.
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4.

Atem Multiview

5.

Audio Converter
Audio converter yang digunakan adalah Ultramatch pro yang berfungsi untuk
mengubah sinyal audio analog menjadi digital.

GAMBAR AUDIO
CONVERTER
6.

HDMI Splitter
HDMI

singkatan

dari

High-Definition

Multimedia Interface. HDMI adalah merupakan
salah satu interface (antarmuka) untuk peralatan
elektronik audio atau video digital tanpa kompresi
(tanpa mengurangi kualitas gambar dan suara).
HDMI Splitter adalah alat untuk membagi dari 1 input dari perangkat HDMI untuk
dipecah menjadi beberapa output HDMI untuk disambungkan ke TV LCD/Plasma
(High-Definition TV).
27

7.

Network Switch
Dalam Jaringan komputer kita perlu hub yang berfungsi
untuk menggabungkan beberapa komputer menjadi satu buah
kelompok jaringan. Biasanya switch banyak digunakan untuk
jaringan LAN token star. Switch ini digunakan sebagai
repeater/penguat. Berfungsi untuk menghubungkan kabel-kabel
UTP ( Kategori 5/5e ) komputer yang satu dengan komputer yang
lain. Dalam switch biasanya terdapat routing yang berfungsi
sebagai batu loncatan untuk melakukan koneksi dengan komputer
lain dalam LAN.

8.

Caspar CG
Casper CG berfungsi untuk menangani proses layering video (input langsung dan file
berbasis seperti QuickTime, MPEG-2, AVI, DNxHD dll), grafis dinamis
(dikembangkan di Flash, dan linkable ke sumber data dinamis) dan gambar dengan
halus butir kontrol pada setiap lapisan (pemutaran, loop, transparansi dll). CasparCG
menyediakan kelas ActionScript untuk mengontrol dan query CasparCG 2.0 Server.
Beberapa menu yang terdapat dalam Casper CG :
a.

Playlist

Playlist berguna untuk menampilkan daftar video yang akan di sisipkan
kedalam layout.
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b.

Breaking News

Pada menu ini berfungsi untuk menampilkan judul berita.
c.

Vertical scroll

Pada menu ini berfungsi sebagai teks berjalan secara vertikal dari bawah
ke atas, biasanya ini digunakan sebagai credit title di penghujung suatu
acara.
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d.

Scrool

Dalam menu ini berfungsi sebagai teks yang berjalan dibawah layout
bergerak dari kanan ke kiri, yang berisikan suatu informasi mengenai
berita aktual.
e.

TwoLiner

Menu ini berfungsi sebagai memberikan suatu informasi dalam “twoline”,
line pertama berisikan “title” dan line kedua berisikan “subtitle”.
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f.

Logo

Pada menu ini berfungsi untuk menyisipkan suatu logo tertentu, bisa
dalam bentuk animasi (flash) ataupun gambar biasa.

9.

Televisi (Monitor)
Monitor ini mempunyai fungsi sebagai alat output yaitu tempat untuk mengeluarkan
hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa gambar atau video.
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10.

Speaker

Speaker komputer merupakan piranti yang kedudukannya hampir tidak bisa
dipisahkan lagi dengan komputer. Sebab, speaker memiliki peran penting dalam
mengeluarkan hasil pemrosesan dari perangkat pemroses yang berupa suara. Speaker
berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang
suara atau getaran.

11.

Stabilizer
Fungsi

Stabilizer

Listrik

adalah

untuk

menstabilkan tegangan arus listrik yang tidak
konstan atau selalu berubah-ubah atau tidak stabil
secara otomatis. Sehingga tegangan listrik yang
mengalir pada output Voltage dapat terjaga
kestabilannya. Stabilizer yang digunakan adalah
Prolink dan Arcus 3A.
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Headset

12.

Fungsi headsets untuk mendengarkan suara dari perangkat komputer.

2.6

Peralatan Ruang Studio
Di ruang studio terdapat peralatan :
2.6.1

Kamera
Di sini terdapat dua camcorder professional SONY HXR-MC 1500. Kamera
ini termasuk jenis kamera EFP atau Electronic Field Production, yaitu jenis
kamera yang diperuntukan produksi baik untuk keperluan indoor maupun
outdoor.

F

G

E
B

C

A

D

GAMBAR KAMERA SONNY HXR-MC1500
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Keterangan:
A. Lensa kamera.
lensa adalah sebuah bagian pada kamera yang berfungsi menangkap gambar
sesuai

dengan

yang

diinginkan

oleh

seorang

cameraman.

Lensa

ini

memungkinkan pengambilan gambar dengan sistem makro atau ekstrim close up
(pengambilan obyek jarak dekat atau benda-benda kecil).
B. Zoom in-out
Tombol ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil gambar objek. Selain
yang ditunjukkan pada gambar diatas tombol zoom in-out juga terletak pada
bagian atas pegangan kamera. Pada bagian ini terdapat kode W (wide angle) dan
T (Telephoto), masing-masing fungsi dari tombol yaitu apabila tombol zoom
ditekan di kode T maka gambar atau obyek kelihatan mendekat (zoom in), jika
control zoom dengan kode W yang ditekan maka obyek akan menjauh (zoom
out).
C. Fokus
Fokus adalah pengaturan lensa yang tepat untuk jarak tertentu. Gambar dikatakan
fokus apabila proyeksi gambar yang dihasilkan oleh lensa jatuh di permukaan
tabung jelas dan tajam, sehingga nampak juga di viewfinder dan monitor. Cara
menggunakan nya dengan memutar ring fokus tersebut. Fokus juga tergantung
pada settingan manual seperti iris (diafragma), zoom in dan zoom out.
D. Tombol auto, manual, mode, dan playback

1

2

3

4
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1.

Tombol auto berfungsi untuk mengembalikan tampilan gambar ke
pengaturan standar.

2.

Tombol manual berfungsi untuk mengatur apapun yang berkaitan dengan
kamera misalnya foto, yang mana pada Ring Setting terdiri dari beberapa
menu pilihan seperti: focus, exposure, iris, shutter speed, AE shift, WB
shift, dan Reset. Karena kamera ini bisa memotret maka tombol-tombol
tersebut sering digunakan saat memotret.

Tampilan pada menu tombol manual
3.

Tombol mode berfungsi untuk memilih fungsi penggunaan kamera yaitu
merekam gambar (video) atau mengambil gambar (foto).

Tampilan gambar mode foto

Tampilan gambar mode video
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4.

Tombol Playback berfungsi untuk melihat hasil rekaman, didalam
tampilan playback terdapat menu.

Contoh tampilan playback
E.

Tampilan menu playback

Optical viewfinder
Viewfinder adalah jendela bidik yang berfungsi melihat langsung apa yang dilihat
oleh lensa dengan jelas yaitu dengan cara menempelkan salah satu mata pada
viewfinder. Biasanya digunakan saat kita ingin mengambil gambar di siang hari
yg sangat terik, tetapi LCD tidak bisa terlihat karena tampilannya kalah dengan
cahaya matahari, maka kita bisa menggunakan optical viewfinder.

F.

LCD veiwfinder
Jendela kecil pada kamera untuk melihat object yang akan diambil oleh
cameramen, object yang tampak pada viewfinder sesuai dengan kenyataan dan
hasil yang ada di viewfinder .

G. Microphone
Alat penerima suara yang terdapat pada kamera.
H. Selain bagian-bagian tersebut, bagian lain yang terdapat pada kamera SONY
HXR-MC 1500 ini adalah :
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H.1. Power

Power suply merupakan tempat masuknya sumber daya listrik DC
sebagai energi utama. Port ini juga bisa digunakan untuk mengisi
ulang daya pada baterai. Apabila daya baterai yang digunakan masih
penuh,

maka

kamera

masih

bisa

digunakan

tanpa

harus

menghubungkan dengan sumber arus listrik DC. Apabila kita tidak
menggunakan baterai, maka port ini harus dihubungkan dengan
sumber arus listrik.
H.2. Baterai

Baterai merupakan sumber energi alternatif yang portabel. Baterai
yang digunakan adalah Sony NP-F570 7.2V 2100mAH. Baterai ini
sangat membantu apabila kita sedang bekerja di luar ruangan
dengan mobilitas yang tinggi.
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H.3. Port Headphone

Merupakan port yang menjadi penghubung antara Headphone
dengan Kamera.
H.4. Remote

Port yang digunakan sebagai pengendali kamera jarak jauh, biasanya
dipakai bersama Gimmy Jip atau lainnya.
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H.5. Tombol photo

Tombol ini dapat kita gunakan apabila kita hanya ingin mengambil
gambar tanpa merekam nya. Output file nya pun bertipe JPEG atau
extension gambar lain pada umumnya.
H.6. Tombol Rec (berada di atas, samping kanan)

Tombol Rec yang terletak di bagian atas ini sangat membantu user
apabila ingin mengambil gambar dengan sudut pandang low angle.
Fungsinya adalah untuk memulai dan memberhentikan rekaman.
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H.7. HDMI out

HDMI out adalah port yang digunakan untuk menghubungkan
kamera dengan monitor sebagai preview output.
H.8. Batt Release

Batt Release adalah tombol yang digunakan saat ingin melepas
baterai.
H.9. Exmor R (CMOS image sensor)

Exmor adalah sensor yang berfungsi merubah cahaya menjadi
electron.
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2.6.2

Tripod

Alat penyangga camera sangat penting untuk kestabilan gambar.
Dengan menggunakan tripod kita bisa menggerakkan camera di
lantai studio secara luwes ,membalik kearah lain, menaikkan
camera atau menurunkannya, mengikuti obyek yang bergerak
dengan stabil dan enak.

2.6.3

Lighting
Untuk mengatur intensitas cahaya. Lighting yang digunakan
yaitu jenis LEDGO CN-600CSC dan TRONIC

PANEL SURYA
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2.6.4

Talkback
Untuk sarana komunikasi antar kru yang terlibat dalam
sebuah produksi televisi dengan multikamera diperlukan
alat

komunikasi.

dinamakan talkback..

Alat

vital

Talkback

ini
terdiri

atas microphone serta headset di kamera,
clip on dan handy talky (HT).

2.6.5 Green Screen (Layar Hijau)

Layar hijau atau lebih dikenal dengan istilah green screen, sudah
sejak

lama

digunakan

Hollywood

untuk

memanipulasi

background atau latar belakang dari obyek utama. Dengan
menggunakan layar hijau ini obyek utama (biasanya orang) bisa
ditempatkan di lokasi manapun tanpa harus berada di sana saat
pengambilan gambar. Teknisnya yaitu dengan menghilangkan
latar yang berwarna hijau tersebut dan mengganti dengan gambar
lain melalui software di komputer.
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2.7

Mekanisme Kerja secara Keseluruhan

Gambar : Sistem Kerja Laboratorium Televisi
Sistem kerja laboraorium televisi ini terdiri dari dua ruang
utama yaitu live studio dan ruang MCR (Master Control Room). Cara
keja untuk menghasilkan sebuah program yang tayang ditelevisi,
berdasarkan gambar di atas ruangan live studio terdapat dua kamera
utama yang akan meliput/merekam program yang dibuat kemudian
diterima oleh vision mixer/switcher yang terdapat di ruang MCR.
MCR

yaitu ruang kendali yang menjadi pusat segala kegiatan

produksi siaran, yang memiliki perangkat teknis utama dalam
mengontrol segala proses siaran.
Video dari camera dikirim ke MC menggunakan Threeaxial,
dan dikontrol level dan Brightness di ruang sub kontrol. Audio dari
microphone dikirim ke MC menggunakan Balance kabel dan dikontrol
level dan equator di ruang sub kontrol. Video (pilihan cam 1, cam 2,
VCR 1, VCR 2, komputer, CG, dll) masuk ke video mixer/switcher
yang terintegrasi dengan LCD multiview, computer MC/switcher,
recording/archieving server dan playout otomatis (proses encoding).
Playout otomatis terintegrasi dengan switching hub dan HDMI spliter
untuk HDMI splitter yang hasil akhirnya muncul di TV public dan
monitor studio.

Switching hub mengolah data naskah yang

terprogram di Celtx, lightworks, recording, dan MC.
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Tugas
Jelaskan peralatan yang ada di Master Control Room, Ruang Studio,
dan mekanisme kerjanya secara keseluruhan!
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