
Alir  Proses Produksi  

Produk Multimedia 



Alir  Proses 

• Pre-Production 

• Production  

• Post- Production. 

 



Pre-Production  

• Pada prinsipnya proses ini meliputi proses penuangan ide 

(proposal) produk, perencanaan produk, perencanaan 

proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan 

tim, membangun prototip, pengurusan hak cipta dan 

penendatangan kontrak dan pembiayaan. 

 



• Pada umumnya tahapan Pre-Production akan 

menyita waktu yang paling lama bahkan 

perbandingannya bisa mencapai 75%.  

• Sebelum memulai pekerjaan sebaiknya membuat 

dulu instrument pengukuran untuk mengevaluasi 

apakah tiap perkerjaan sudah selesai?. 

• Gunakan white board, kertas catatan, dan 

bloknote pada saat menyempurnakan gagasan 

atau Gunakan pro-gram outlining atau note 

taking pada komputer. 

 

Pre Production 



Pre Production 

• Secara singkat praproduksi yaitu menentukan ide 

cerita kemudian mensketsakan beberapa adegan 

penting ke dalam bentuk naskah cerita. Lalu 

dibuat Storyboard utk menerjemahkan naskah 

menjadi cerita yg lebih mendetail. Dibuat 

Karakter tokoh & background awal. Lalu 

membuat Keyframe. Kemudian dilakukan suatu 

Test Shot, yaitu sebuah rangkaian pendek gambar 

yg dirender dgn full color untuk memastikan 

teknik pergerakan dan renderingnya. 



Pre Production 

• Apakah tujuan dan pesan yang ingin disampaikan?  

• Siapa pemirsa yang akan di tuju? Siapa yang akan menjadi pengguna 

akhir dari karya ini?, seperti apa flat form pemutaran multimedia 

mereka? 

• Apa keinginan klien? atau membuat sesuatu yang sama sekali baru? 

• Apakah sarana yang menunjang untuk pembuatan proyek telah 

terpenuhi? 

• Mengventarisir perangkat lunak yang dibutuhkan. 

• Menginventarisir Orang yang terlibat serta pembagian job deskripsi 

• Membuat schedule kerja. 

• Merancanakan biaya yang dibutuhkan 

• Merencanakan pendistribusian hasil kerjqa. 

• Mengupdate hasil kerja. 



Diagram : Pre-Production 



Production 

• Proses ini terdiri dari pembuatan content multimedia 
yang diperlukan, pemrosesan content, pembuatan 
program/software yang diperlukan, mengintegrasikan 
content dan software, merevisi design membangun Apha 
version (hampir semua fungsi produk sudah dibangun 
diimplementasikan dan diintegrasikan), pengujian awal 
produk, mengevaluasi produk dan merevisi software 
dan content berdasarkan pada hasil evaluasi, dan 
membangn Beta version (semua fungsi produk sudah 
dibangun diimplementasikan dan diintegrasikan tetapi 
belum diuji secara lengkap). 

 



Diagram : Production  



Post- Production. 

• Proses ini terdiri dari proses pengujian Beta version, 

mengevaluasi dan merevisi software dan content 

berdasarkan pada hasil pengujuan versi Beta, merelease 

Golden Master (final product) dari produk multimedia 

dan menyimpan semua material yang dipakai dalam 

proses produksi. 

• Produk dengan tahan Golden Master ini yang akan 

dipasarkan, dipublikasikan melalui multimedia 

communication yang memungkinkan. 

 



Diagram : Post Production  



Kategori Multimedia 

1. CONTENT PRODUCTION  

2. MULTIMEDIA COMMUNICATION  

 



Multimedia Content Production 

• Multimedia Content Production 
adalah penggunaan dan 
pemrosesan beberapa media (text, 
audio, graphics, animation, video, 
and interactivity) yang berbeda 
untuk menyampaikan informasi 
atau menghasilkan produk 
multimedia (music, video, film, 
game, entertaiment, dll)  

• Atau penggunaan sejumlah 
teknologi yang berbeda yang 
memungkinkan untuk 
menggabungkan media (text, 
audio, graphics, animation, video, 
and interactivity) dengan cara yang 
baru untuk tujuan komunikasi.  

• Dalam kategori ini media yang 
digunakan adalah : 

• Media Teks 

• Media Audio 

• Media Video 

• Media Animasi 

• Media Graph / Image 

• Media Interactivity 

• Media Special Effect 

• Media 2D / 3D Modelling 

• Media Web 

 



Multimedia Production 



Multimedia Communication 

• Multimedia adalah 
menggunakan media (masa), 
seperti televisi, radio, cetak, 
dan Internet, untuk 
mempublikasikan / 
menyiarkan / 
mengkomunikasikan material 
advertising, publicity, 
entertaiment, news, 
education, dll. 

 

 

 

• Dalam kategori ini media 
yang digunakan adalah : 

 TV  

 Radio  

 Film  

 Cetak  

 Musik  

 Game  

 Entertaiment  

 Tutorial  

 ICT (Internet) 

 



Multimedia Production dan  

Multimedia Broadcasting/Publishing 



Keterkaitan antara Multimedia Production 

dengan Multimedia Broadcasting/Publishing 



Production, Content vs Communication 


