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Multiplicity 

 

1. Materi 
Membuat video actor seolah berbicara dengan ‘clone’nya seperti adegan di film Multiplicity. 
Dengan menambahkan text dialog / subtitle di bawah layar untuk memperjelas komunikasi 
kedua actor tersebut. Materi ini hanya memerlukan trik kamera dan video effect dengan 
manipulasi audio agar terdengar seperti suara Donald duck atau Alvin & The Chipmunk 
 

2. Persiapan 
a. Menggunakan adobe premiere pro pilih preset DV PAL Standart 48kHz, beri nama file 

proyek dengan : Clone-Nama-NIM 
b. Menggunakan satuan frame. Klik menu Project-> Project Setting-> General. Atur Display 

Format menjadi Frame 

 
 

c. Import data (footage) dari folder “clone” 
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3. Trik & Catatan saat shooting 
a. Kedua klip tersebut mempunyai durasi yang sama 
b. Pemain jangan sampai melewati garis batas tengah layar. Jika terlewati maka pemain akan 

terpotong 

  Video 1 
 

  Video 2 
c. Pada saat shooting gunakan Tripod supaya kamera konstan / tidak bergerak 
d. Jangan ada objek bergerak selain kedua pemain 
e. Perhatikan pencahayaannya harus sama, jika menggunakan cahaya matahari dikhawatirkan 

akan berubah karena pengaryh bayangan awan, oleh karena itu jendela harus ditutup dan 
hamya ada lampu konstan dalam ruangan 

f. Jangan ada suara lain selain suara kedua pemain, jika ada suara lain maka adegan harus 
diulangi 

g. Waktu (timing) pengucapan dialog kedua pemain harus tepat, agar mempermudah 
pengeditan audio 

h. Jika perlu adegan diambil 3 sampai 5 kali supaya dapat menyeleksi adegan dengan tingkat 
kesalahan yang paling minim. 
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4. Editing 
a. Untuk melihat pengaruh Efek Linear Wipe, sementara nonaktifkan Track Video 1. Klik Icon 

Toggle Track Output bergambar mata, sehingga hilang 
 

 
 

b. Untuk memotong video dengan batas yang halus, di window effect, buka  Video Effect-> 
Transition-> drag Linear Wipe ke klip biru-putih.avi 

 
 

c. Atur Transition Completion= kira-kira 50 agar klip tampil setengah dan Feather kira-kira 100 
agar batas klip halus 
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d. Kini aktifkan icon Toggle Track Output di Track Video 1, hasilnya akan ada 2 orang yang 
sama tampil bersamaan 

 
 

e. Jika ingin menukar kedua orang tersebut, atur parameter Wipe Angle menjadi kebalikannya 
yaitu -90 derajat atau menambahkan angka menjadi 270 derajat 
 

5. Audio 
Untuk merubah warna suara buka Audio Effect-> Stereo, drag PitchShifter ke klip audio putih-
biru. Kemudian atur parameternya sesuai kebutuhannnya 


