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LAMPIRAN 

 
 

DAFTAR ISTILAH 

 

A 

Animasi Gambar-gambar satuan yang diurut secara sekeuensial dan 
menghasilkan rangkaian gerak frame – demi frame dalam satu 
sebanyak 24 frame atau 27 frame 

Armourer Penanggung jawab alat-alat berbahaya semacam senjata api 

Agreement prior Kesepakatan yang diutamakan 

Audio Mix Pengaturan suara dari berbagai sumber menjadi suatu komposisi 
Memadukan raw material audio dari berbagai sumber, 
menggabungkannya untuk menghasilkan kualitas tata suara yang 
berimbang 

Amplitude Ukuran yang menunjukan kekuatan suatu sinyal 

Analog digital Variasi rangkaian sinyal elektronik yang menunjukan suatu kualitas 
gambar atau suara pada saat proses pengambilan dan reproduksi 

Art Director  Seseorang yang bertanggung jawab untuk mendesain suatu setting 
dalam sebuah produksi dan memastikan seluruh elemen visual 
terjaga aspel estetik dan artistik 

Artwork Gambar kerja yang memuat petunjuk-petunjuk untuk produksi 

Aspect Ratio  Proporsi perbandingan dimensi dari layar televisi, yang lazim 3 : 4 

Assemble edit  Memadukan materi baru kedalam suatu rangkaian film/video yang 
sudah jadi secara langsung, tanpa menggunakan bantuan peralatan 
dari tape 

Audio Mix Pengaturan suara dari berbagai sumber menjadi suatu komposisi 

B 

Beterai Lithium Jenis baterai yang terbuat dari bahan lithium yang bisa diisi 
ulang/dicharge 

Beam/Spot Sorotan cahaya yang terarah 

Blocking Pengaturan posisi pemeran dan posisi kamera 

Bumper Gambar selingan yang digunakan diantara program acara 

Betacam SP Videotape format Beta dengan standar kualitas untuk kamera 
profesional 

Background Music  Suara latar belakang yang mengiringi suatu dialog atau program 
untuk membangun dan memperkuat suasana dan mood 

Bit  
(Binary Digit) 

Kode fundamental yang digunakan dalam proses bahasa komputasi  
yang berbasis bilangan 0 dan 1 

Boom Mic  Mikrofon dengan tangkai panjang  dan selalu digunakan untuk 
pengambilan suara pada obyek yang jauh dari jangkauan kamera 

Break  Pergantian dari satu kamera kepada posisi kamera yang lain atau 
selingan pergantian dari acara ke acara yang lain 

Brief/Briefing Arahan/pengarahan 
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C 

Call sheet Jadwal pengaturan pemeran, produksi dan teknisi yang diperlukan 
dalam suatu produksi atau dalam suatu latihan 

Circuits Terminal 

Chroma-key Metoda menyatukan gambar dari satu adegan/kamera kedalam 
adegan/kamera lain dengan menggunakan latar warna tertentu, 
sehingga warna latar tersebut dapat diganti dengan gambar dari 
adegan/kamera lain 

Close Up Pengambilan gambar/syuting dengan pengaturan subjek agar 
terlihat dekat dengan ukuran relatif besar dan dominan pada layer 

Crane Alat penopang kamera yang besar yang dioperasikan secara 
mekanik – elektrik untuk menggerakkan kamera agar mobilitas dan 
cakupan pengambilan gambarnya lebih luas 

Cue Tanda untuk dimulainya suatu program, adegan, dialog, atau 
aktivitas lainnya 

Cut Kode atau tanda penghentian bagi kamera dalam pengambilan 
gambar  suatu adegan ke adegan lainnya 

Call sheet Jadual kerja yang menggambarkan koordinasi antara artis, 
produksi dan personal teknis dalam suatu produksi atau dalam 
suatu gladi resik 

Camera  
Control  
Unit 

Sebuah peralatan konsol yang menjalankan serta mengontrol 
berbagai fungsi kamera dan memantaunya melalui layar monitor. 
Termasuk memeriksa kualitas gambar, modulasi dan cahaya 

Character 
Generator 

Sebuah peralatan elektronik yang memproduksi tulisan dan elemen 
grafis dan ditampilkan langsung pada layar televisi dalam suatu 
program 

Cell Sel, lapisan transparant yang digunakan untuk menggambar 
gerakan padaanimasi klasik 

Clapperboard Papan penanda yang menunjukkan waktu pengambilan adegan 

Clip Videoswitcher yang berfungsi  meng composite potongan-potongan 
adegan gambar atau film kedalam suatu program film  

Close Up  Gerakan lensa kamera yang menangkap serta menampilkan obyek 
secara sangat dekat dan detil  yang mendominasi bidang layar 

Color Bars  Warna standar pengujian kualitas suatu sinyal yang digunakan 
untuk penyetelan kualitas gambar dan warna dari suatu modulasi 
yang dipancarakan oleh stasiun televisi 

Copyright Hak cipta 

Compact disk  Sebuah piringan plastik ukuran 4.75 inci yang dapat memuat data 
digital berisikan gambar dan suara dengan kualitas yang baik serta 
tidak mudah rusak 

Composite  
Video 

 Informasi aspek chrominance dan luminance atau transparansi 
data dalam sinyal video yang berguna dalam penggabungan 
gambar secara bertumpuk atau multilayer 

Console Unit alat yang berfungsi untuk melakukan pengaturan tata cahaya 
agar sesuai dengan script 

Control Room  Ruang untuk program director memantau seluruh kegiatan 
produksi, peralatan dan program yang sedang berjalan 
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D 

Dissolve Proses dan Cara perpindahan gambar/adegan keadegan yang lain 
secara bergantian dengan fade in & fade out untuk menghasilkan 
perpindahan yang halus 

Digital  Segala sesuatu yang berkaitan sinyal elktronik yang melalui proses 
pengolahan sistem komputasi 

Digital 
Audiotape 

 Proses perekaman suara dengan medium digital yang menghasilkan 
kualitas output tinggi, tanpa mengalami penurunan walau setelah 
mengalami proses multiple edit 

Dimmers  

Dolly Alat penopang kamera yang dioperasikan untuk menggerakkan 
atau mendorong kamera dengan gerakan yang halus, agar 
mobilitas dan cakupan pengambilan gambarnya lebih luas dan 
dapat mengikuti subjek dalam syuting 

Dubbing Pengisisan suara/narasi dari rekaman dengan penyesuaian gambar 

Dye Pewarna kain 

E 

Edit  Proses editing atau penyuntingan (terhadap gambar dan suara) 
untuk menghasilkan gabungan yang sesuai skrip dan mengatur 
tampilan akhir 

EDL Editing Decision 
List 

Daftar Cara-cara peyuntingan yang akan dilakukan/akan 
diterapkan 

Effective Listening Cara mendengar/menyimak dalam percakapan untuk menangkap 
inti pembicaraan 

Exposure Satu section/bagian pemotretan atau syuting gambar tunggal 

F 

Fault Kegagalan atau kesalahan 

Forward Memutar maju ke depan 

Fokus Cara pemusatan kemampuan kamera dalam pengambilan gambar 
sehingga menghasilkan gambar yang jernih, tajam dan jelas 

Frame Beberapa cell atau satu adegan 

Framming Pengaturan frame, memisahkan adegan ke dalam beberapa frame 

Fitting Pengepasan misalnya dalam hal kostum 

Filter Bagian pelapis lensa  

G 

Genre Jenis 

Grade Tingkatan, rangking 

H 

Head Bagian utama dari suatu alat yang berfungsi untuk membaca data 
elektronik atau data digital 

Hardware Perangkat keras 
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I 
Interactive 
Branching 
techniques 

Teknik menjembatani adegan 

Images Citra, gambaran 

Item Butir 

K 

Key-line Kata kunci dalam setiap adegan 

Kontinuitas Mengacu pada persoalan kostum, properti, posisi pemeran, dan 
kelengkapan setting yang harus terjaga ketetapan atau 
kekonstanannya selama proses produksi berlangsung. Menjaga 
kontinuitas penting pada saat pengambilan gambar yang terbagi-
bagi dalam beberapa segmen atau keluar dari sekuel 

Kru/crew Awak, tenaga pendukung teknis dalam produksi 

L 

Line Test Istilah dalam animasi yang menunjukkan mulus tidaknya gerakan 
animasi yang akan dibuat 

Lifting Memindahkan sesuatu ke tempat yang lebih tinggi 

Live to air Disiarkan langsung 

Live to tape Direkam langsung 

Log-shots Semacam stock shoot atau kumpulan hasil syuting 

Log-sheet Semacam stock shoot dalam bentuk laporan 

Luminaires Permainan cahaya 

M 

Magnitude Gelombang transmissi 

Magazine Wadah tempat film 

Master Kaset atau kaset-video atau film yang asli/orisinil yang digunakan 
untuk perbanyakan (di copy) 

Master  
Control 

Ruang tempat mengatur peralatan audio dan video pada saat 
syuting / produksi dan perekaman 

Mounting Penyusunan gambar-gambar dalam suatu komposisi untuk 
mendapatkan gambar yang utuh 

News Voice Report Laporan pandangan mata 

N 

Nonverbal 
communication 

Berbagai bentuk komunikasi yang bukan dalam bentuk lisan, 
tulisan, misalnya bahasa tubuh 
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O 

Off line Proses penyuntingan yang belum tidak langsung direkam 

On line Editing atau penyuntingan yang langsung direkam 

Off the job Di luar tempat pekerjaan dilakukan 

On th job Di lingkungan tempat pekerjaan dilaksanakan 

Outline Garis besar 

P 

Pan Gerakan kamera ke kanan dan ke kiri 

Pattern Pola, Acuan 

Patchwork Tambal sulam 

Performance Penampilan, pertunjukkan,  

Power Supply Sumber tenaga listrik 

Properti Disingkat prop. Adalah unsur-unsur, peralatan yang digunakan 
untuk melengkapi kostum dan setting. Termasuk furnitur, hiasan, 
dan asesori yang digunakan pemeran 

R 

Raw Material Bahan dasar, bahan baku untuk diolah menjadi bahan jadi 

Rehearsal Gladi resik, latihan 

Rewind Memutar ulang 

Rundown  
sheet  

Daftar lengkap dari adegan, durasi, pemeran, informasi setting  
dan sebagainya yang dibutuhkan dalam produksi 

S 

Scenic art Tata artistik yang diperlukan dalam produksi, termasuk 
pengaturan setting dan pengambilan gambar. Dikelola oleh scenic 
atau penata artistic 

Screen Layar 

Script Naskah 

Shutter Bukaan pada lensa kamera 

Silhouette Gambar bayangan 

Special Effect Efek khusus dalam produksi film untuk menciptakan kesan 
mendalam misal adegan orang yang sedang terbang 

Standar Operating 
Procedure 

Standar langkah-langkah kerja 

Spot/Beam Sorotan cahaya yang terarah 

Software Perangkat lunak 

Sound effect Efek berbagai macam suara yang ditimbulkan dari komposisi suara 

Story board Naskah yang memuat sketsa dan gambar-gambar penting dari 
adegan-adegan yang menggambarkan konsep jalan cerita dan 
teknik produksi 

Storage Gudang penyimpanan/persediaan stok 

Selvedges Lembar-lembaran kain 
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T 

Target Audience Khalayak sasaran 

Technical Support Tenaga pendukung teknis 

Times-codes Kode-kode yang menunjukkan durasi dari suatu adegan 

The mise-en-scene Gambar yang dihasilkan seorang penata artistik 

Telecine Alat pengalih(converter) gambar/film analog ke dalam format 
video 

Teleprompter Alat mekanik pengganti gulungan kertas yang memperlihatkan  
naskah untuk dibaca oleh pemeran, yang biasanya diletakkan di 
dekat kamera 

Tilt Gerakan kamera ke atas dan ke bawah 

Track Jalur, sektor, lintasan yang khusus untuk masing-masing bagian 
misalnya soundtrack untuk suara 

U 

Undergarment Pakaian-pakaian Dalam 

V 

Vision  Potongan gambar/adegan 

Vision mixing Pemaduan gambar-gambar hasil stock shoot 

Visual narrative Narasi Visual/script dalam bentuk visual atau gambar 

View finder Bidang untuk melihat gambar yang tertangkap oleh kamera 

W 

Written narrative Narasi tulisan/script dalam bentuk paparan kata 

 
 


