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ABSTRAK  
 

Pelatihan Pembuatan Video sebagai Upaya Penguatan Sumberdaya Desa Kampung Iklim dalam 

Bidang Teknologi Multimedia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

dalam membuat video interaktif sebagai sarana publikasi maupun promosi desa, dan 

keterampilan dalam pengelolaan data, karakteristik, dan potensi-potensi desa yang dimiliki 

secara berkelanjutan. Pelatihan dilaksanakan di desa pendulan, sumberagung, moyudan, sleman. 

Peserta pelatihan ini adalan 30 orang dari karang taruna desa Pendulan. Kegiatan ini dilakukan 

dalam beberapa tahapan dianatranya adalah sSosialisasi yang dilakukan pada tanggal 30 April 

2017.  Kegiatan selanjutnya adalah Pelatihan Materi Pengenalan Video yang bertempat di Desa 

pendulan, Moyudan Sleman. Kegiatan ini merupakan tahapan pertama yang dilakuakn pada 

tanggal 13 Mei 2017. Materi yang diberikan pada pelatihan ini difokuskan tentang Proses 

Pembuatan Video yang terdiri dari poin-poin penting berikut: Kebutuhan dan Konsep, Persiapan 

Skenario dan Storyboard, Pengambilan Video (Shooting), Pengenalan AVS Video Editor, Proses 

Editing Video, Produksi dan Publikasi Kegiatan selanjutnya adalah Penugasan yang 

dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2017. Peserta diberi tugas untuk menyiapkan bahan atau 

materi yang akan dibuat untuk pembuatan video profil desa. Peserta diberikan waktu untuk 

hunting foto dan video yang kelak akan dijadikan bahan pembuatan video. Foto dan video harus 

berupa tempat – tempat menarik dari desa Pendulan. Kegiatan terakhir yang telah terlaksana 

hingga dibuatnya laporan kemajuan adalah Workshop Pembuatan Video Profil Desa. Kegiatan 

ini dilakukan pada tanggal 23 dan 24 Juli 2014.  Kegiatan  pelatihan pembuatan media ini telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan PPM ini adalah: (1) 

terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan, yatu Sosialisasi Awal, 

Pemaparan Materi Pengenalan Video, Penugasan kepada Peserta, Workshop Pembuatan Video 

Profil Desa oleh tim. (2) video profil desa kampung iklim yang dikembangkan dapat ditampilkan 

dalam acara malam tirakatan 17 Agustus 2017. 
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