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Memasang Aplikasi KineMaster 

Download aplikasi KineMaster sama seperti mendownload aplikasi pada umumnya. Cukup 

buka aplikasi Google Play (android) atau Appstore (IOS), ketik kata “KineMaster” lalu 

download. 

Aplikasi KineMaster merupakan aplikasi gratis dan bebas dibagikan kepada teman atau 

saudara yang suka membuat video di smartphone. Akan tetapi, hasil video melalui Kinemaster 

ini akan ada watermark, kecuali jika kita membeli lisensi yang ditawarkan oleh KineMaster 

dengan tempo bulanan atau tahunan. 

 

Dasar Editing Video 

1. Mebuat Project 

Tampilan pertama membuat project merupakan pilihan rasio video yang harus anda 

pilih. Pilihan rasio ini beragam sesuai dengan kebutuhan dan ukuran media yang 

diperlukan, antara lain 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4. 4:5. 2.35.1. Pada umumnya, video 

landscape memiliki rasio 16:9 

 

 

2. Import File 

Langkah pertama dalam memulai proses editing adalah memasukkan bahan-bahan 

video yang akan diedit. Memasukkan atau import video dan atau foto terdapat pada 

menu sebelah kanan dengan tool “Media Browser”.  
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Pilih video yang akan dimasukkan pada galeri video yang ada pada smartphone. 

 

 

 

3. Mengedit Clip 

Dalam Mengedit clip video bisa langsung dilakukan di aplikasi KineMaster. Kumpulan 

potongan clip video kita sebut dengan istilah scene. Dalam scene terdiri dari beragam 

durasi clip video, standarnya 2-5 detik bisa kurang atau lebih sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan. Tool yang digunakan untuk memangkas durasi video adalah “Trim”. 

Trim dapat dilakukan di depan atau di belakang video. Caranya adalah dengan tekan 

dan tahan lalu geser ke kiri atau kanan. Apabila ingin memangkas durasi video pada 

bagian depan maka cukup tekan dan geser tanda kuning ke kanan begitupula 

sebaliknya. Lebih jelasnya, lihat gambar dibawah ini. 
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Trim dapat dilakukan juga dengan tig acara, “Trim Left” untuk membuang bagian 

depan video, “Trim Right” untuk membuang bagian belakang video, “Split” untuk 

memisahkan satu clip menjadi dua clip, dan “Split and Insert Freeze Frame” untuk 

menyisipkan gambar ditengah-tengah clip. 

 

 

 

Selain memangkas video, dapat juga menyesuaikan kecepatan video. Clip video yang 

dirasa terlalu cepat dapat diperlambat dengan tool “Speed” yang terdapat pada kolom 

sebelah kanan. Sesuaikan kecepatan yang diinginkan, mulai dari 1x, 4x, 8x atau 

custom. 
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Salah satu tool yang dapat digunakan dalam mengedit clip adalah “Rotate/Mirroring”. 

Tool ini digunakan ketika kita menemukan video yang terbalik atau rotasinya tidak 

sesuai dengan format editing. Caranya cukup dengan memilih tool “Rotate/Mirroring” 

lalu sesuaikan dengan rotasi yang diinginkan. 

 

 

4. Menyisipkan Transisi 

Transisi pada tahap editing merupakan perpindahan antar clip atau scene. Letak 

transisi video ada di antara pergantian satu clip ke clip selanjutnnya. Coba perhatikan 

letak transisi pada aplikasi KineMaster pada gambar di bawah ini. 

 



 6 

 

 

Transisi tidak hanya cut to cut tetapi transisi terdapat berbagai macam efeknya. Perlu 

dicatat, transisi yang terlalu banyak akan membuat pusing ketika orang menontonnya. 

Menyisipkan transisi dapat dilakukan dengan cara menekan transisi antar clip yang 

dipilih, lalu pilih transisi sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 

 

Durasi transisi dapat disesuaikan dengan menggeser panel seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

Pada aplikasi KineMaster terdapat pula tambahan transisi yang dapat didownload 

pada icon toko dipojok kanan atas. 

 

 

 

Apabila ada transisi yang tidak didukung oleh aplikasi KineMaster, itu karena 

spesifikasi yang ada pada masing-masing smartphone berbeda. KineMaster 

menyesuaikan sesuai spesifikasi pada masing-masing smartphone. Semakin tinggi dan 

bagus spesifikasi yang dimiliki oleh smartphone, maka semakin bagus dan lengkap 

fitur yang dimilikinya. 

 

Biasanya ditandai dengan pesan layar saat kali pertama melakukan pemasangan atau 

instalasi aplikasi KineMaster. Isi pesannya kurang lebih seperti ini: "This device cannot 

fully support KineMaster so some transition effects may not be available between 

video clip". Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini 

artinya: "Perangkat ini tidak dapat sepenuhnya mendukung KineMaster sehingga 

beberapa efek transisi mungkin tidak tersedia antara klip video".  
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Bisa juga durasi scene atau clip yang terlalu singkat, sehingga tidak memungkinkan 

transisi bisa dimasukkan di antara kedua scene tersebut. Solusinya saat pengambilan 

atau merekam video usahakan sedikit lebih panjang minimal lima detik. 

 

 

5. Menambahkan Musik 

Musik dalam sebuah editing video dapat mendukung suasana atau karakter dari video 

itu sendiri. Video dengan tema ceria akan lebih terasa apabila kita menambahkan 

musik upbeat. Sebelum nambahkan musik, kita harus menyiapkan musik terlebih 

dahulu. Tidak hanya musik, kita juga dapat memasukkan sound effect. Pastikan juga 

musik yang ditambahkan tidak mengandung unsur hak cipta atau copy right jika kamu 

ingin me-monetize video di channel YouTube. Di internet ada cukup layanan musik 

gratis yang bisa kita download, salah satunya ada di gallery musik YouTube atau 

bensound.com. 

 

Langkah pertama menambahkan musik, sound effect atau instrument adalah 

menekan lambing atau menu “Audio” seperti gambar dibawah ini. 

 

Selanjutnya tinggal pilih apakah akan menggunakan theme music, recorded, song, 

atau gallery album musik.  
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Kita juga bisa menyesuaikan pengaturan yang ada pada musik. Misalnya, menurunkan 

atau meninggikan suara musik di bagian clip video tertentu. Tidak hanya bisa 

melakukan editing dasar pada musik, tapi juga lebih dari itu. 

 

6. Menambahkan Voice Over 

Menambahkan voice over dapat dilakukan secara langsung pada aplikasi KineMaster. 

Apabila voice over sudah disiapkan sebelumnya, maka caranya sama dengan cara 

menambahkan musik. Namun pada aplikasi ini, kita dapat memberikan voice over 

secara langsung sesuai dengan timeline video yang sedang dikerjakan. Caranya sangat 

mudah, cukup dengan menekan menu “Rec” lalu tekan “Start” maka kita tinggal 

memberikan voice over sesuai dengan video yang berjalan. Pastikan ketika sedang 

merekan voice over, mulut kita menghadap pada mic smartphone dan pastikan suara 

di area kita merekam tidak berisik agar suara yang dihasilkan bersih dan terhindar dari 

noise. 
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Setelah selesai melakukan rekaman suara, maka kita tinggal menekan stop dan akan 

muncul menu “Review” untuk melihat hasil rekaman dan “Re-record” untuk merekam 

Ulang. 

 

 

 

Voice over yang sudah direkam dapat langsung diedit menggunakan tool-tool seperti 

“Voice Changer” untuk merubah suara voice over menjadi seperti robot, radio, dll, 

“EQ” untuk menyesuaikan jenis audio. 

 

 

7. Menambahkan Teks 

Menambahkan teks pada video juga tidak kalah penting. Teks pada video fungsinya 

banyak sekali, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing video. Garis 

besarnya, teks pada video biasanya digunakan untuk penamaan judul, orang, dan 

keterangan yang membutuhkan penjelasan dengan teks. Menambahkan teks pada 
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video di KineMaster pun mudah dilakukan dengan jenis dan pengaturan yang cukup 

komplit, mulai dari jenis font, warna font, dan ukuran font. 

 

Langkah Pertama dalam menambahkan teks pada video bisa dengan tekan menu 

“Layer” >  pilih menu “Text”. 

 

 

Selain teks, kita juga bisa menambahkan gambar, stiker, dan tulisan tangan di video. 

Langkah berikutnya ketikan teks di halaman kosong dengan isi yang diinginkan. Jika 

sudah selesai tekan “Ok”. 

 

 

Teks kemudian akan muncul di video. Pada langkah ini, sesuaikan posisi teks dengan 

cara tekan dan geser sesuai dengan tempat yang diinginkan. Jika ukuran teks dirasa 

kurang besar atau kecil, dapat disesuaikan ukurannya dengan cara zoom. Selain itu, 

memiringkan teks juga bisa dilakukan dengan rotate. 
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Teks juga dapat dipilih jenisnya. Caranya tekan layer teks pada timeline, lalu pilih icon 

“Aa” untuk mengubah jenis font. Selanjutnya akan muncul berbagai pilihan jenis font 

yang dapat dipilih sesuai konsep video yang akan dibuat. 

 

 

Selain memilih jenis teks, kita juga dapat mengubah warna teksnya. Caranya tekan 

menu “Color” lalu pilih warna yang cocok dengan video yang sedang dibuat. Apabila 

ingin membuat teks tersebut transparan, maka geser tingkat “Opacity” yang berada 

pada menu slider dibawah. 

 

 

Apabila tulisannya belum cukup menarik, ada beberapa pilihan untuk membuat 

tulisan lebih menarik lagi. Pada papan pilihan atau papan tombol, kalian bisa 

menggesernya kebawah dan akan tampil beberapa pilihan seperti outline, bayangan, 

bercahaya, dan latar belakang. 
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1. Outline, untuk memberikan garis tegas atau memberikan warna berbeda pada 

garis luar huruf. Caranya pilih outline > tekan tombol Aktifkan > pilih warna pada 

kotak warna dibawah aktifkan > tekan tombol centang pojok kanan atas. 

2. Bayangan, untuk memberi bayangan pada tulisan. Caranya pilih Bayangan > tekan 

tombol Aktifkan > pilih warna pada kotak warna dibawah aktifkan > atur jarak 

bayangan yang diinginkan dengan menggeser tombol jarak > tekan tombol 

centang pojok kanan atas. 

3. Bercahaya, untuk memberikan cahaya pada bagian luar tulisan. Caranya pilih 

Bercahaya > tekan tombol Aktifkan > pilih warna pada kotak warna dibawah 

aktifkan > atur ketebalan cahaya dengan menggeser tombol menyebar dan ukuran 

> tekan tombol centang pojok kanan atas. 

4. Latar belakang, memberikan latar belakang pada tulisan. Caranya pilih Latar 

belakang > tekan tombol Aktifkan > pilih warna pada kotak warna dibawah 

aktifkan > tekan tombol centang pojok kanan atas. 

 

Teks yang dirasa sudah cocok selanjutnya dapat dibuat lebih menarik dengan 

menambahkan animasi. Caranya dengan menekan menu “In Animation” untuk 

memberikan animasi munculnya teks, “Out Animation” untuk memberikan animasi 

keluarnya teks, dan “Overall Animation” untuk animasi teks selama video 

berlangsung. Pilihan animasi teks ini beragam macamnya, tinggal disesuaikan dengan 

konsep video yang dibuat dan dirasa cocok. 
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8. Export Video 

Export video merupakan tahap terakhir dari proses pengeditan video. Pada tahap 

video, video yang sudah selesai diedit, selanjutnya dirender untuk menjadi satu video 

utuh. Biasanya pada proses ini memutuhkan waktu yang lama. Maka perlu 

diperhatikan sisa baterai smartphone sebelum melakukan proses rendering video 

agar tidak kehabisan daya. Lamanya proses rendering video disebabkan terjadinya 

penyatuan semua komponenkomponen video yang meliputi video, musik, teks, efek 

atau animasi, voice over, dan semua komponen lain yang ada dalam video project. 

 

Langkah dalam melakukan rendering video adalah dengan cara tekan icon berbagi 

pada pojok kanan atas layer. Kemudian pulih resolusi video yang diinginkan. Semakin 

besar resolusi maka semakin lama pula proses rendernya. Selain itu, semakin besar 

resolusinya maka semakin besar pula ukuran videonya. Maka siapkan sisa memori 

yang cukup sebelum melakukan rendering video. 
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Settingan terbaik untuk video yang diunggah pada sosial media (Instagram) adalah 

1080p dengan frame rate 30fps dengan target bit rate 10 Mbps. Setelah selesai 

melakukan pengaturan render maka tekan “Save as Video” lalu tunggu prosesnya 

selesai. Secara otomatis video akan tersempan di galeri smartphone. 

 

 

 

 

 


