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MODUL 4 
Adobe Premiere Cs3 

 
Oleh: 

Handriyotopo, M.Sn 
 

A. Pengantar 

Adobe premiere pro adalah merupakan salah satu sofware editing atau 
penyuntingan audiovisual yang sekarang cukup familier di dunia broadcasting 
maupun PH. Kegunaanya yang semakin simpel dan mudah untuk dioperasikan maka 
menjadikanya standar bagi para profesional dalam digital video. 

Deskripsi matakuliah pada modul 4: 

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai penggunaan sofware digital video editing ini 
untuk keperluan clip dan triming video editing. 

Manfaat: 

Mahasiswa diharapkan dapat mengenali permulaan melakukan impor clip (footage) 
dan melakukan dasar editing dengan baik. 

Tujuan;  

Dengan penguasaan pada awal pengoperasian digital video ini diharapkan dapat 
memberikan bekal awal dalam proses import clip dan trimming video serta dasar 
editing audiovisual dengan baik. 

Clip adalahsebutan untuk file-file hasil capture video yang dapat dipakai dalam 
project editing  guna membangun project di dalam time line berupa image, video, 
dalam berbagai format kompresi seperti AVI, JPEG, WAV dll. 

Trimming adalah cara untuk menentukan in point dan out point dalam clip yang 
disusun dalam metode lift dan overlay. 

B. Mengimpor dan melakukan Trimming Clip Video 

Langkah-langkah yang harus dilakukan; 
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1. Klik menu File geser mouse ke bawah dan pilih import 

2. Muncullah kotak dialog import (Pop Up) pilih video di dalam folder My Video 
dan klik open. 

3. Tampillah menu file video yang diimpor tadi di project window sebelah kiri 
atas setelah diberi title project. 

4. Mulailah melakukan porses trimming dengan menge-drag file yang ada di 
project  window geser dengan menariknya ke dalam time line. Maka 
muncullah file project tadi dalam source window. 

5. Mainkan tombol play ke kiri atau ke kanan dan klik tombol set in point untuk 
menandai awal trimming (Tombol terdapat di sebelah kiri bawah monitor 
source window dan geser play ehead pada psososi akhir lalu klik tombol set 
out point untuk menandai akhir trimming. 

C. Menyusun video dalam time line. 

a. Drag video dari dalam project source window ke dalam timeline yang 
tersedia. 

b. Sesuaikan file dalam clip berupa video masukkan track video, jika 
berupa audio maka masukkan ke dalam track audio. 

D. Memotong Clip Video 

a. Pilih Razar tool. 

b. Klik pada clip yang akan dipotong sesuai keingininan di awal dan 
akhirnya. 

c. Pilih selection tool, dan delete clip yang tidak diinginkan. 

d. Jika menyatukan hasil potongan clip tadi pilih Ripper delete pada area 
yang kosong  dan akan menyatu lagi. 

E. Memotong Audio atau video terpilih sesuai keiinginan. 

a.  Pilih time line video yang akan anda kunci dengan cara klik dua kali 
akan muncul icon lock (kuci gembok). Video akan terarsir artinya aman 
dan terkunci. 
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b. Pilih Razar tool pada tool book untuk memotong audionya. 

c. Klik video yang akan dipotong dengan memilih time audionya di awal 
dan akhir. 

d. Pilih selection tool dan klik audio terpilih hasil potongan tersebut  tekan 
delete pada kyeboard. Maka audio terpilih akan terhapus dari time line. 

e. Cara yang sama dapat dilakukan pada video sesuai keinginan anda 
tanpa menghapus audionya. 

F. Memberi transisi pada video 

a. Pilih panel effects. 

b. Klik expand sehinggga muncullah folder-folder transisi yang telah 
tersedia. 

c. Jika telah terpilih drag ke dalam timeline pada posisi tengah dari hasil 
potongan clip anda.(sesuai keinginan) 

d. Untuk mencoba hasilnya tinggal geser head player pada arah transisi 
yang anda buat dan play.(mainkan) 

e. Untuk mengatur  transisi maka klik pada transisi di dalam timeline. 

f. Muncullah kemudian transisi option. 

g. Disini dapat diatur sesuai keinginan dalam meletakkan transisi di awal 
atau di akhir clip.Demikian pula masalah durasinya. 

G. Memberi Title (judul) 

a. Klik menu Title dan geser ke arah pilihan New Title di klic Default Still. 

b. Beri nama title anda 

c. Akan muncul title window dimana dapat mengedit title sesuai 
kebutuhan.(toolbox title, title properties, font galery, effect font) 

d. Setelah anda selesai memberikan title lalu close window title editor. 

e. Muncullah title tadi dalam project library . 
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f. Drag dan drop title anda ke dalam timeline pada video 2. 

g. Sesuaikan penempatanya dan play hasilya. 

h. Agar menarik tempatkan pada transisinya. 

H. Memberi Efek 

a. Efek volume 

i. Pilih clip yang akan diatur volumenya pada timeline yang 
tersedia 

ii. Set volume akan muncul pada audio effect. 

iii. Klik audio effect akan muncul option untuk mengatur tinggi 
rendahnya volume clip. 

iv. Nyalakan timmer pada effec volume dan geser timeline kearah 0 
pada clip tersedia 

v. Klik volume set dan akan terlihat linear dot di durasi tersebut. 

vi. Geser head player di akhir durasi clip. 

vii. Klik kembali set volume, akan muncul sebuah linear di akhir clip. 

viii. Naikkan set volume,  akan tercipta sebuah grafik.Kemudian play 
clip suara tadi akan tercipta suara dari rendah dan semakin naik. 

b. Membuat Efek video. 

i. Pilih video effect  

ii. Muncullah menu folder effect 

iii. Jika anda memilih salah satu efek misalkan level maka akan 
terlihat option di effect control. 

iv. Anda bisa mengatur kebutuhan sesuai keinginan. 
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I. Menyimpan hasil akhir project sesuai format kompresi.(render) 

Ada beberapa pilihan; 

a. Menyimpan (ekpor) melalui media encoder 

b.  Menyimpan (ekspor) melalui movie. 

c. Menyimpan (ekspor) audionya saja. 

 

---SELAMAT BELAJAR--- 

 

Tugas 

1. Buat kelompok produksi filmpendek /dokumentasi untuk editing video 
anda. Satu kelompok maksimal 4 -5 orang 

2. Edit hasil film pendek/dokumentasi anda tiap kelompok dikerjakan masing-
masing mahasiswa. 

3. Simpan project anda untuk akhir ujian semester. 

4. Cari buku dan tutorial terkait bagaimana memulai belajar atau memulai 
proses menggunakan adobe premiere CS 3 di situs  internet atau beli buku 
di toko buku terdekat ataupun di library ISI Surakarta.  

5. Tetap semangat mencari ilmu yang bermanfaat. 

 


