
Mengambil
Gambar Berita

Televisi dan
Teknik

Pengambilan
Gambar Kamera

TV



Pengertian atas pengambilan
gambar dari sebuah shoot atau
ukuran gambar/framing of the 
shot sangat berpengaruh pada

cara reporter mengarahkan juru
kamera mengambil gambar-

gambar yang dibutuhkan.



Persiapan Sebelum Perekaman

• Fokus ( Gambar harus tajam tidak blur )
• Irish ( Terang tampak alamiah )
• Shot Size ( Ukuran gambar )
• Komposisi Gambar
• Stabil, tidak goyang
• Gerakan kamera kalau diperlukan
• Continuity ( Kesinambungan Gambar)
• Motivasi atau alasan kuat

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._



F R A M E    S I Z E 

• ECU (extreme close up)

• VLS ( very long shot )

• BCU (big close up)

• CU (close up)

• MCU (medium close up) • MS (mid shot)

• KS (knee shot)

• FS (full shot)

• LS (long shot)

.............



ECU 
( EKSTREAM CLOSE UP ) 

Hidungnya, matanya, telinganya saja BCU 
( BIG CLOSE UP )

Pengambilan gambar dari
kepala hingga dagu objek

CU
( CLOSE UP )

Dari batas kepala sampai
lebar bagian bawah



VLS
( VERY LONG SHOT )



MCU
( MEDIUM CLOSE UP )

Dari batas kepala hingga dada atas



MID SHOT

Dari batas kepala sampai
Pinggang

(perut bagian bawah)



KNEE SHOT
Dari batas kepala hingga lutut

FULL SHOT
Gambar dari batas kepala hingga kaki 



LONG SHOT

Pengambilan gambar objek penuh

dengan latar belakangnya



Camera Angle (sudut pengambilan gambar)

• Bird Eye View

• High Angle

• Low Angle

• Eye Level

/////



BIRD EYE VIEW

Merupakan suatu pengambilan
gambar dengan dilakukannya di 
atas ketinggian yang mencakup

permukaan bawah luas lingkungan
dengan sedemikian rupa



HIGH ANGLE

Ialah sebuah teknik pengambilan
gambar tepat diatas suatu objek. 

Seperti jika kamu akan mengambil
objek kepala seseorang, maka shoot 

kamu harus diatas kepala orang 
tersebut



LOW ANGLE

Yaitu teknik pengambilan
gambar yang tepat dibawah

suatu objek. Low angle 
adalah kebalikan dari high 

angle. 



EYE LEVEL

Dengan pengambilan eye 
level maka pengambilan

kamera kamu tepat sejajar
dengan objek yang 

diambil.



KOMPOSISI

Komposisi gambar adalah
pengaturan / penataan dan
penempatan unsur-unsur ke

dalam frame yang sangat erat
kaitannya dengan seni, perasaan, 

dan ekspresi seseorang.  

////
/



• Tokoh/manusia (objek), termasuk
perlengkapan kostum dan make up

• Lokasi gedung, dekorasi dan properti
• Warna, cahaya ( lighting )

Unsur-unsur Gambar ( visual element ) 



////
/

UNSUR – UNSUR 
FRAMING  



Pusat perhatian di 
tempatkan pada
puncak suatu
segitiga

Trianggulasi



Pedoman dalam
Penempatan unsur-
unsur gambar dalam
frame yang dibagi
atas tiga bagian
secara vertikal dan
tiga bagian secara
horizontal.

The Rule Of Thirds 
( The Golden Mean ) 



Ruang yang menunjukan arah
jalan objek sampai tepi frame, 
ruang depan lebih luas dua kali 

dibanding ruang belakang
(30-50%). 

Walking room / lead Room 



Jarak pandang ke depan
dengan perbandingan dua
bagian depan satu bagian
belakang (30-50%).

Looking Room / Nose Room 



Teknik pengambilan gambar ini, 
ruang dari atas kepala sampai tepi

atas frame, ruang bagian ini
seperempat dari kepala objek.

Head Room 



Pengambilan gambar
daratan dari udara

dengan meletakkan
posisi kamera pada

pesawat udara.

Aerial Shot 



Pengambilan gambar di mana 
kamera berada dibelakang
bahu salah satu pelaku/di 

belakang objek yang 
membelakangi, dan tampak di 

dalam frame. 

Over the Shoulder Shot (OSS) 



Pengambilan shoot yang menampilkan
keseluruhan objek ditambah dengan

ruang di sekitarnya sebagai
pemandangan atau suatu tempat untuk

memberi orientasi dimana peristiwa
atau bagaimana kondisi adegan itu

terjadi. 

Estabilishing Shot (ES) 



Teknik pengambilan gambar
yang menghasilkan arah
pandang pelaku atau objek
utama dalam frame.

Point Of View (POV) 



Canted Shot :    Pengambilan gambar dengan cara meletakkan kamera
dalam posisi miring ke kiri maupun ke kanan dengan statis
sehingga menggambarkan frame menjadi diagonal dengan
Kesan atraktif objek yang dituju. 

Crazy Shot :    Pengambilan gambar dengan cara menggerakan kamera ke kiri
ke kanan secara dinamik. 

Subjective Shot dan Objective Shot :  Merupakan teknik pengambilan gambar
yang secara psikologis melibatkan
penonton sebagai pelaku dalam scene 
tersebut.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._



/////

Type Of Shot :  Pada saat memproduksi program telivisi, tipe pengambilan
gambar akan disesuaikan dengan format program yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 

Tipe Pengambilan Gambar Program Acara TV : 
• Simple Shot, proses pengambilan gambar menggunakan static shot atau

tanpa ada pergerakan kamera dengan cara cut to cut. Contoh : Pengambilan
gambar di studio pada penyiar berita televisi.

• Complex Shot : proses pengambilan gambar yang bervariasi dengan
kombinasi antara statis dengan pergerakan lensa, sehingga menghasilkan
komposisi gambar yang indah dan enak ditonton. Contoh : program fashion 
show, kuis, dan lain sebagainya.

• Developing Shot : proses pengambilan gambar dengan menggunakan
seluruh pergerakan kamera dengan berbagai angle, sehingga terbentuk
pengambilan gambar yang dramatis. Contohnya : pada program olahraga, 
reality show, konser musik, sinetron, dan lain sebagainya



Pengambilan gambar orang / 
pemain oleh kamera dalam satu
frame dengan mengabaikan
shot size orang tersebut. 
Adapun beberapa istilah
pengambilan gambaranya, yaitu
one shot, two shot, three shot, 
dan group shot. 

Object In Frame



Pergerakan Kamera

• Crab / truck 

• Swing 

• Zoom in / Zoom out (mendekat dan menjauh)

• Pan left / Pan right

• Tilt up  

• Tilt down
. ..............



Yaitu gerakan kamera secara
konstan, caranya dengan

meletakan kamera pada suatu
benda bergerak, misalnya

pengambilan gambar dengan
kendaraan. 

Crab / Truck



SWING

Pergerakan seluruh badan kamera 

ke kiri ke kanan membentuk oval, 

tujuan sasaran gambar

menunjukan keberadaan objek

dengan mempertahankan

komposisi awal.



Zoom Out yaitu Teknik pengambilan
gambar yang dimulai dari CLOSE UP pada
suatu objek kemudian objek terliat
bergerak menjauh dari kamera sedangkan
Zoom In yaitu Teknik pengambilan gambar
yang dimulai dengan pengambilan yang 
melebar dan kemudian bergerak kearah
objek.

Zoom In / Zoom Out



Yaitu gerakan kamera secara horizontal dengan
gerakan dari kiri ke kanan dan sebaliknya

PAN



Yaitu pergerakan kamera secara
vertical yang terdiri atas gerakan
dari bawah keatas dan sebaliknya

Tilt 







Posisi Kamera

• Frontal Position yang menghasilkan full face shot
• Left Side Position menghasilkan profil face shot
• Right Side Position menghasilkan profil face shot
• Front Middle Left Side menghasilkan profil ¾ face shot
• Front Middle Right Side menghasilkan profil ¾ face shot



Left Side Position 

Frontal Position

Front Middle Right Side



Continuity ( Kesinambungan Gambar )

Pengertian

Teknik penggabungan / 
pemotongan gambar

( kesinambungan gambar ) 
untuk mengikuti suatu

aksi melalui satu patokan
tertentu.

Tujuan

Tujuan dari continuity untuk
menghubungkan shot-shot 
agar aliran adegan menjadi

jelas, halus, dan lancar
(smoth/seamless).  



• Merekam master shot wawancara pada
subjek yang melakukan secara utuh

• Merekam detail aktivitas seacra utuh
• Merekam detail aktivitas
• Merekam ekspresi
• Merekam objek aktivitas

Subject On Activity 



• Merekam master shot wawancara
pada subjek yang tengah mengemudi
secara utuh

• Merekam detail aktivitas mengemudi
• Merekam ekspresi
• Merekam objek aktivitas
• Merekam travel shot

Subject On Driving 



• Merekam master shot wawancara pada subjek yang 
tengah berjalan bersama host secara utuh : two shot 
ketika host berbicara dan one shot ketika subjek
berbicara.

• Merekam sekilas perjalanan pada titik tertentu
• Merekam ekspresi subjek ketika mendengar host 

bertanya
• Merekam ekspresi host ketika mendengar subjek

berbicara dan pertanyaan yang diajukan secara one 
shot

Subject and Host On Walking 



• Merekam master shot aktivitas
subjek yang bergerak tanpa
diatur, namun kamera yang 
mengikuti pergerakan subjek
dalam berbagai varian shot

• Kamerawan bergerak lebih
cepat di titik-titik tententu
untuk mendapatkan detail 
aktivitas

• Kamerawan tetap
memperhitungkan sumber
cahaya, angle, komposisi, dan
estetika

Real Time Filming 



Pemahaman Cutting Dalam
Sinematografi

• jump cut : suatu pengertian shot dimana kesinambungan waktunya
terputus karena loncatan dari satu shot  ke shot berikutnya yang 
berbeda waktunya

• cut in, insert : suatu shot yang disisipkan pada shot utama dengan
maksud untuk menunjukan detail

• cut away, insert cut, reaction shot : shot action yang diambil pada
saat yang sama sebagai reaksi dari shot utama. Contoh : reaksi
narasumber yang dikritik anchor

. ..............



Pemahaman Cutting Dalam

Sinematografi

• cut on direction : suatu sambungan shot dimana shot pertama
dipertunjukan suatu objek yang bergerak menuju suatu arah, shot 
berikutnya objek lain yang mengikuti arah gerakan shot pertama. 
Contohnya : dua orang akan berjumpa

• cut on movement : sambungan shot  dari objek yang bergerak ke
arah yang sama, dengan latar belakang yang berbeda. Contoh : 
anchor yang bergerak

• cut rhime : pergantian shot atau adegan dengan loncatan ruang
dan waktu pada kejadian yang (hampir) sama dalam suasana yang 
berbeda. 

. ..............



PENGENALAN KAMERA 

Juru kamera memerlukan
sejumlah peralatan standar
untuk dapat mengambil
gamabar dengan baik, 
diantaranya :

PENGENALAN KAMERA 
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LIGHTING

MICROPHONE 
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