
PELATIHAN  DARING

VIDEO CERITA PERUBAHAN 

MENGGUNAKAN SMARTPHONE 

Batch 1: Selasa – Kamis, 11 - 13 Agustus 2020

Batch 2: Selasa – Kamis, 10 - 12 November 2020



• Dunia digital dan media sosial yang semakin canggih

• Penyampaian cerita perubahan sebagi bagian dari pelaporan

program menjadi suatu kebutuhan dan nilai tambah

• Penggunaan video dalam menyampaian cerita perubahan

menjadi lebih hidup, menarik dan berkesan

• Penggunaan smartphone dan aplikasi video editing 

memudahkan setiap pihak yang terlibat dalam program untuk

secara terencana ataupun spontan mengabadikan momen-

momen dengan teknik yang benar dan dikemudian hari

mengeditnya sebagai sebuah video mengenai cerita perubahan

yang menarik dan berkualitas. 

• Pengantar: Kekuatan Cerita Perubahan dan Video 
Bercerita

• Teknik dan praktek observasi - wawancara
• Teknik Dasar dan Praktek Pengambilan Video Cerita

Perubahan menggunakan smartphone
• Teknik dan Praktek Editing video menggunakan aplikasi

smartphone

• Divisi informasi, media dan komunikasi program/proyek

• Kader-kader penerima manfaat program/proyek

• Staf lapangan, CO atau PO program/proyek

• Monitoring & Reporting Officer

Topik:

Target Peserta

Tujuan: • Peserta meningkat pemahamannya tentang konsep dan teknik
penggalian cerita perubahan

• Peserta menguasai teknik pengambilan gambar cerita
perubahan menggunakan smartphone

• Peserta menguasai teknik editing video cerita perubahan
menggunakan smartphone

Latar Belakang:



Cara Pendaftaran

• Silahkan kirim email pernyataan minat disertai data nama, asal organisasi, nomor telepon

yang bisa dihubungi atau mengisi form pendaftaran, kirim ke alamat

office@circleindonesia.or.id  atau ke reina.major@circleindonesia.or.id 

• CIRCLE Indonesia akan melakukan konfirmasi tentang ketersediaan seat dan mengirimkan

invoice biaya pendaftaran bila seat masih tersedia untuk Anda 

• Melakukan pembayaran paling lambat 5 hari kerja setelah invoice dikirimkan oleh CIRCLE 

Indonesia

• Melakukan konfirmasi pembayaran kepada CIRCLE Indonesia

• Informasi dan pendaftaran bisa dilakukan setiap hari kerja melalui telepon di nomor

0274-623896 atau +62 81327567116, atau melalui email di atas, dengan contact person 

Reina Asmedi 

Fasilitas

• Sertifikat

• Materi pelatihan dan dokumentasi

• Berlangganan aplikasi KineMaster Premium selama 30 hari

Biaya

ANGKATAN Batas Akhir 

Pendaftaran

Harga 

Normal

Early Bird Batas Early 

Bird

BACTH 1 30 Juli 2020 2,500,000 2,000,000 11 Juni 2020

BATCH 2 30 Oct 2020 2,500,000 2,000,000 10 Sept 2020



Budi memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai videografer. 
Dalam karirnya Budi menjabat sebagai juru kamera Stringer di 
Reuters TV, dosen luar biasa, Direktur lembaga Etnoreflika, sebuah
Lembaga yang fokus pada etnografi visual dan video partisipatif. 
Selain sebagai videografer, Budi juga seorang peneliti dan 
fotografer. Saat ini Budi sedang memulai program kelas
Sinaugawaivideo yang berbasic smartphone untuk merekam
maupun mengedit video. Sebagai seorang videografer, Budi 
menghasilkan banyak laporan video, video dokumenter, dan film 
dokumenter bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan 
internasional seperti KEHATI, UGM, LIPI, UNDP, ASFN, RECOFTC, 
Handicap International, Plan Indonesia, Oxfam Australia, dll.

Transpiosa Riomandha yang lebih akrab dipanggil Cuk ini memulai
aktivitas kariernya di pendampingan dan pendidikan untuk anak-
anak jalanan dan sempat bergabung dalam beberapa NGO. 
Disamping itu Master Antropologi ini banyak pengalaman
melakukan asesmen dan memfasilitasi berbagai komunitas
dengan pendekatan etnografi, juga aktif dalam hal yang 
bersinggungan dengan batu, arkeologi dan budaya serta ikut
dalam komunitas Bol Brutu (Gerombolan Pemburu Batu).

Budi 
Satriawan

Transpiosa
Riomandha

Fasilitator

Jadwal Pelatihan:

• Hari 1: Teknik observasi AEIOU (Activity, Environment, Interaction, Object, User) dan 
teknik wawancara

• Hari 2: Visualisasi hasil observasi dg smartphone, dasar teknik fotografi dan gambar
yg bercerita

• Hari 3: Teknik dan praktek editing video menggunakan aplikasi smartphone 1 
(mengenali aplikasi editing, memasukkan gambar, memotong gambar, transisi, 
menggambungkan gambar, dll)

Pelaksanaan pelatihan:
• Peserta akan diberikan link zoom. Link akan diberikan setelah resmi mendaftar

(membayar). Kemudian akan dilakukan uji coba untuk memastikan peserta dapat
mengakses link. 

• Pelatihan dilakukan selama 3 hari dengan 2,5 jam setiap hari dari jam 09.00 – 11.30 
WIB.  

• Akan diberikan penugasan saat offline
• Diskusi dan konsultasi offline dilakukan dengan wag


