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Abstrak
Sebuah video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep - konsep yang rumit,
mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Banyak
orang merasa lebih mudah mendapatkan informasi dari sebuah video daripada teks, suara, maupun gambar.
Karena di dalam video dapat menggabungkan teks, suara dan gambar ke dalam satu tampilan. Youtube
merupakan salah satu layanan dari Google untuk memfasilitasi penggunanya dalam meng-upload dan
menonton video yang bisa diakses oleh pengguna lain dari seluruh dunia secara gratis. Youtube
memiliki database video yang paling populer, atau bahkan mungkin yang paling lengkap dan variatif.
Sehingga banyak informasi yang bermanfaat dari seluruh dunia bisa di saksikan melalui youtube. Luaran
dari kegiatan ini adalah pembuatan content youtube sebagai media publikasi. Luaran lainnya adalah
pembelajaran editing video dan teknik pengambilan video agar mudah dipahami oleh penonton. Adapun
metode yang dilaksanakan adalah mengadakan pelatihan multimedia dan videografi. Hasil akhir yang
diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan sumber daya manusia pada ruang lingkup komunitas.
Kata kunci: Video, Youtube, Editing, Smartphone, Content Creator
kebersihan dan kelestarian sungai, organisasi ini
sering
mengadakan
kegiatan
dan
mendokumentasikan kegiatan tersebut.

1. PENDAHULUAN
Layaknya
produk-produk
teknologi canggih
lainnya, Video telah menjadi konsumsi setiap
orang
yang
mengaku dirinya
melek
teknologi, bukan saja di platform computer
tetapi sudah merambah ke platform mobile atau
smartphone, berbagai macam social media sudah
dapat menyuguhkan sajian video kedalam beranda
mereka sebut saja Youtube, Facebook, dan
Instagram. [4] Video menjadi menarik untuk
dinikmati
karena
menggabungkan
unsur
multimedia berupa Suara, Teks, Gambar dan
Animasi yang berjalan secara bersamaan. [1]

Dalam memenuhi kebutuhan media publikasi di era
digital, organisasi ini memanfaatkan media
perekam digital seperti Kamera dengan jenis DSLR
/ Mirrorles, maupun Smartphone sebagai alat
dokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan
oleh organisasi Kaligiri maupun Pemerintah daerah
di Girirupo. Organisasi ini memiliki basecamp
untuk media diskusi yang difasilitasi peralatan
seperti perangkat komputer, laptop, maupun
proyektor sebagai media diskusi internal dalam
organisasi.

Organisasi Kepemudaan “Generasi Muda Girirupo
(GMG)” merupakan organisasi kemasyarakatan
yang ada di desa Girirupo Kabupaten Sleman.
Organisasi ini mulai didirikan pada bulan Agustus
tahun 2000. Keanggotaan dari organisasi ini terdiri
dari remaja putra dan putri yang ada di desa
Girirupo dari rentang usia 15 tahun hingga 30an
tahun. Jumlah keanggotaan terus mengalami
perubahan dari tahun ke tahun. Kaligiri merupakan
salahsatu sub organisasi yang menangani

Namun kegiatan dokumentasi dan media publikasi
yang dilakukan oleh organisasi Kaligiri saat ini
dirasa masih sebatas dokumentasi biasa untuk
melengkapi berkas berkas kegiatan seperti Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) ataupun laporan
kegiatan. Sedangkan infrastruktur yang dimiliki
sangat memadai untuk dikembangkan ke ranah
yang lebih tinggi seperti dokumentasi publik yang
bisa di publikasikan ke media online maupun social
media. Bertolak pada keadaan tersebut, perlu
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kiranya untuk memberikan pelatihan dan
peningkatan kualitas guna memanfaatkan perangkat
dan media informasi yang dimiliki dalam proses
pembuatan dan pengolahan video.

3.

Pada perkembangan pengolahan video sendiri, saat
ini banyak dilakukan dengan perangkat mobile
yaitu smartphone atau tablet yang berbasis Android
atau iOS, banyak aplikasi pengolahan / editor video
yang tersedia pada platform tersebut sehingga
pengguna dapat dengan mudah untuk melakukan
editing video dimanapun dan kapanpun tanpa harus
berada di depan computer. Selain itu setelah proses
editing selesai pengguna juga bisa langsung
mengunggahnya ke berbagai socialmedia langsung
dari perangkat smartphone yang digunakan tanpa
harus berpindah-pindah perangkat. (4)

Movement
Camera Equipment

Prioritas
2

Pelatihan tentang
1. Prinsip dasar video editing
2. Proses editing menggunakan
Komputer
3. Proses editing menggunakan
Smartphone

Prioritas
3

Pelatihan tentang
1. Youtube Channel
2. Penambahan konten pada video

2.2. METODE PELATIHAN
Sebelum dilaksanakan kegiatan, akan dilakukan
metode yang tepat yang telah disetujui oleh mitra,
diantaranya yaitu.

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan,
penulis membuat kesimpulan untuk melakukan
pelatihan terhadap mitra organisasi kepemudaan
“Generasi Muda Girirupo” tentang pengetahuan
videografi,
editing
video,
dan
publikasi
menggunakan satu perangkat yaitu smartphone.

Tabel 3. Metode Pelatihan
Permasalahan
Target
Metode
yang di
Luaran
Pelatihan
sepakati

2. METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan serta
pengamatan langsung dilokasi terdapat beberapa
diskusi terhadap mitra, maka permasalahan dari
calon mitra dan disepakati membuat prioritas
permasalahan yang akan diangkat yaitu

SDM belum
mampu
memanfaatkan
perangkat
kamera sebagai
media perekam

SDM terkait
mampu
memahami
berbagai
bentuk
pengaturan
dalam video,
pengambilan
moment dan
pergerakan
objek video

1. Pelatihan
wawasan
tentang dasar
kamera
2. Pelatihan
komposisi dan
pergerakan
kamera dalam
pengambilan
objek
3. Pelatihan dasar
videografi dan
sinematografi

SDM belum
mampu
memanfaatkan
perangkat lunak
editing video

SDM terkait
mampu
memahami
proses
editing video
dari bahan
mentah
menjadi satu
kesatuan
video yang
utuh, dengan
perangkat
komputer
atau melalui
perangkat
smartphone
SDM terkait
dapat
membuat
akun
Youtube,
penulisan

1. Pelatihan dasar
editing video
2. Penggabungan
potongan video
dan sound
3. Pelatihan
software editing
video pada
perangkat
komputer dan
smartphone

2.1. PERMASALAHAN MITRA
Tabel 1. Permasalahan Mitra
Permasalahan
Belum dapat memanfaatkan peralatan
video secara maksimal terutama
kamera dan smartphone

Prioritas

Pengembangan
kemampuan
dan
potensi editing video menggunakan
perangkat
professional
maupun
smartphone

Prioritas 2

Pemanfaatan platform youtube sebagai
media publikasi

Prioritas 3

Prioritas 1

Dari prioritas masalah tersebut, maka mitra
menjabarkan nya menjadi beberapa pokok penting,
diantaranya yaitu:
Tabel 2. Penawaran Pelatihan
Prioritas

Penawaran Mitra

Prioritas
1

Pelatihan tentang
1. Basic Videography
2. Composition , Angle, Camera

SDM belum
mampu untuk
melakukan
publikasi pada
media Online
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1. Pembuatan
youtube dan
instagram
sebagai media
publikasi
2. Pelatihan
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seperti Youtube

deskripsi,
dan
monetizing
Youtube

Youtube
Creator Studio
3. Cara pengisian
deskripsi,
keyword, dan
monetizing
video

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pelatihan sesuai yang dijabarkan dalam
tabel 2. Penawaran Pelatihan yang dilakukan pada
mitra yaitu

Gambar 2. Mempelajari pengaturan kamera
3.3. PELATIHAN EDITING VIDEO

3.1. WAKTU PELAKSANAAN

Setelah dilakukan pengenalan tentang dasar kamera
untuk kebutuhan video, dilanjutkan dengan proses
editing video terebut seperti proses gambar3.
menggunakan software Adobe Premiere CC2015
dengan bahan editing yaitu kegiatan dokumentasi
peringatan 17 Agustus.

Kegiatan Workshop Peningkatan Kemampuan
Editing Video Untuk Content Youtube Sebagai
Media Publikasi Pada "Kaligiri Sub Organisasi
Kepemudaan Girirupo" telah dilaksanakan pada:
Hari, tanggal

: Minggu 26 Oktober 2019

Pukul

: 14.00 – 21.00 WIB

Tempat

: Ruang Kumpul Girirupo
RW 32 Sukoharjo Ngaglik
Sleman Yogyakarta, 55581

Pada proses editing ini, tidak semua peserta bisa
mengikutinya
dikarenakan
perangkat
yang
digunakan terbatas dan tidak semua peserta
memilikinya, terutama Komputer dan Software
yang digunakan. Namun Peserta antusias untuk
mendalami proses dasar editing video yang terdiri
dari Trim, Split, Cut, dan Join.

Dengan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan
tabel 2, maka akan dijabarkan sebagai berikut
3.2. PELATIHAN PENGENALAN KAMERA
Mengenalkan peralatan perekam atau kamera yang
sedang trend dalam dunia videografi atau produksi
visual, sehingga mitra bisa mengetahui keunggulan
dan kekurangan dari masing masing alat, sehingga
peserta memahami alat apa yang harus di
persiapkan.

Gambar 3. Dasar Editing Video

Setelah mengetahui dasar editing video pada
software professional, dilanjutkan dengan proses
editing pada smartphone, software atau aplikasi
yang digunakan berbagai macam seperti pada
Gambar 4. Sehingga peserta memahami hampir
semua aplikasi editing video memiliki prinsip
editing yang sama, hanya saja penempatan fungsi,
fitur, maupun efek yang berbeda, Namun memiliki
tujuan yang sama. Sehingga dasar sebuah editing
video perlu dikuatkan terlebih dahulu sehingga
ketika menggunakan aplikasi editing yang lain
hanya perlu penerapannya saja.

Gambar 1. Pengenalan peralatan perekam
Selain memahami alat, juga dilakukan dengan
pemahaman pengaturan standar atau setting pada
kamera, pemilihan sudut pengambilan (angle),
pergerakan kamera (movement), dan penentuan
komposisi. [3]
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Gambar 4. Contoh Mobile Application Editing Video

Gambar 6. Youtube Channel mitra

Pada tahapan pembelajaran ini, masing - masing
peserta sudah memiliki smartphone sendiri,
sehingga pada setiap peserta mencoba melakukan
editing sesuai dengan bahan yang digunakan seperti
pada gambar 5 dengan menggunakan salah satu
aplikasi editor video yang sudah ditunjukan pada
gambar 4. Peserta mencoba menggabungkan setiap
potongan video, menambahkan sound, dan
keterangan elemen lainnya.

Disini penulis menunjukan beberapa contoh
dokumentasi yang pernah dibuat atau yang sudah
ada sebagai referensi untuk mitra kedepannya jika
akan melakukan dokumentasi pada sebuah acara.
Beberapa berupa konten yang bisa dapat yaitu,
1. Penambahan unsur reporter sebagai
pembawa acara pada sebuah dokumentasi
2. Konten Wawancara yang terdiri dari ketua
panitia atau penyelenggara, maupun peserta
kegiatan.
3. Penambahan elemen teks keterangan pada
setiap video kegiatan
4. Membuat konten untuk Instagram dengan
pengaturan dan durasi khusus Instagram
(1menit)

Gambar 7. Instagram Mitra

Gambar 5. Proses editing menggunakan berbagai
aplikasi smartphone

3.5. DOKUMENTASI KEGIATAN

3.4. PELATIHAN PUBLIKASI VIDEO

Dokumentasi kegiatan Workshop Peningkatan
Kemampuan Editing Video Untuk Content
Youtube Sebagai Media Publikasi Pada "Kaligiri
Sub Organisasi Kepemudaan Girirupo" adalah
sebagai berikut:

Pada tahapan selanjutnya, penjelasan mengenai
Youtube Channel atau Youtube Creator Studio
seperti gambar 6, sebagai salah satu media
publikasi yang menawarkan banyak keunggulan
dan kemudahan. Serta menganalisa konten konten
yang biasanya dibutuhkan dalam sebuah
dokumentasi kegiatan.
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Tabel 4. Dokumentasi Proses Kegiatan
Foto Kegiatan

Penjelasan
Penjelasan dasar materi
dan output pelatihan

Antusiasme dan
keseriusan peserta dalam
mendalami materi

Gambar 8. Hasil tanggapan pelatihan Pengenalan
Dasar Kamera

Penjelasan dasar
software editing
professional (Adobe
Premiere, Final Cut Pro)
Gambar 9. Hasil tanggapan pelatihan Editing Video
Praktek Editing Video

Editing Video
menggunakan
Smartphone
Gambar 10. Hasil tanggapan pelatihan Konten
Kreator Youtube

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktek pengambilan
pergerakan kamera
menggunakan
smartphone

Setelah melaksanakan Kegiatan Workshop
Peningkatan Kemampuan Editing Video Untuk
Content Youtube Sebagai Media Publikasi Pada
"Kaligiri Sub Organisasi Kepemudaan Girirupo"
Penulis mendapatkan kesimpulan dari apa yang
sudah dilakukan bersama mitra, meliputi:

Foto bersama setelah
praktek selesai

4.1 KESIMPULAN
Kesimpulan dari permasalahan mitra dengan hasil
pelatihan yang sudah dilakukan yaitu:
1. Dari hasil tanggapan pelatihan, peserta
lebih memahami materi jenis peralatan
kamera dan editing video daripada konten
kreator youtube

3.6 TANGGAPAN HASIL KEGIATAN
Setelah selesai dalam melakukan tahapan pelatihan
sesuai dengan permasalahan mitra, maka penulis
memberikan formulir tanggapan terhadap setiap
materi yang sudah diberikan dengan skala tingkat
kepuasan yang terdiri dari 5 variabel [5] dan 14
responden sesuai dengan daftar kehadiran peserta
pelatihan.

2. Peserta dapat memaksimalkan kamera yang
dimiliki baik itu kamera professional
maupun smartphone sebagai media
perekam Gambar dan Suara dalam media
dokumentasi sebuah kegiatan
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[6] Youtube Creator Academy. https://creatoracademy.
youtube.com. Akses 1 April 2019

3. Peserta dapat mengetahui dasar videografi
dan sinematografi diantaranya penentuan
komposisi gambar, angle / sudut pandang,
pergerakan kamera, dan penentuan moment
4. Peserta dapat mempraktikan pengolahan
editing video menggunakan komputer dan
juga smartphone sehingga memaksimalkan
peralatan yang dimilikinya
5. Peserta memperoleh wawasan baru dalam
media publikasi melalui Instagram dan
youtube untuk mendapatkan viewer dan
antusias yang lebih luas dari karya yang
mereka buat.
4.2 SARAN
Saran yang bisa disampaikan berkaitan dengan
Kegiatan Workshop Peningkatan Kemampuan
Editing Video Untuk Content Youtube Sebagai
Media Publikasi Pada "Kaligiri Sub Organisasi
Kepemudaan Girirupo" adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan dalam dilakukan di lingkungan
terbuka supaya area lebih luas dan dapat
mempraktekan experimen dari berbagai
teknik yang diajarkan
2. Pemilihan objek moment atau waktu
kegiatan yang kurang fleksibel
Ucapan Terimakasih
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yang telah memberikan kesempatan mengikuti
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