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Abstrak
Video merupakan teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan
dan manata ulang gambar bergerak. Biasnaya menggunakan film seluloid, sinyal
elektronik, atau media digital.
Video memberikan banyak manfaat diantaranya dapat mendokumentasikan sebuah
peristiwa ataupun kejadian penting, menjadi hiburan, ataupun dapat menjadi sebuah
media komersil.
Tidak peduli seberapa mahal kamera yang kita punya, atau bagaimana terampil kita
untuk menggunakannya. Apabila Anda ingin menambahkan sedikit untuk profesional,
cobalah menginstal sebuah software editing video terbaik.
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Pendahuluan
Aplikasi edit video PC menjadi salah satu software populer saat ini. Seiring dengan
semakin tinggi ketertarikan untuk merekam moment berharga dalam format video dan
aktivitas mengedit video yang sedang tren, menjadikan aplikasi ini wajib dimiliki
didalam PC. Terdapat banyak sekali aplikasi edit video versi berbayar ataupun versi
gratis yang bisa digunakan untuk OS windows, dimana diantaranya banyak digunakan
oleh profesional maupun pemula
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Pembahasan
1. Corel Video Studio

Mungkin beberapa dari Anda sudah tidak aneh dengan perusahaan Corel yang
membesut software editing video satu ini. Aplikasi Corel Video Studio sudah
cukup terkenal dengan software penyunting video.
Dalam

aplikasinya,

Corel

Video

Studio

memberikan

kemudahan

dengan interface yang terbilang sederhana dan simple. Tak hanya itu saja, Corel
Video Studio bisa dibilang juga sebagai salah satu aplikasi edit video yang
canggih.
Dengan kemudahannya itulah cocok untuk para pemula untuk menyunting
video. Jika berminat menggunakannya, Anda bisa klik di sini untuk
mendapatkan aplikasinya.
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2. Sony Vegas

Salah satu software edit video terbaik yang mungkin sering kamu dengar
adalah Sony Vegas. Software buatan Sony ini sudah tidak diragukan lagi
kiprahnya dalam hal pembuatan video maupun musik. Software buatan mereka
ini sangat mumpuni dengan fitur yang sangat banyak dan bisa dibilang ini
adalah software edit video kelas profesional, namun memiliki kemudahan dalam
pengoperasiannya.
Meskipun menjadi saingan untuk Adobe Premiere Pro dan Apple Final Cut Pro
X yang membidik pasar untuk industri profesional, Sony ternyata masih
ingin software-nya tetap nyaman digunakan untuk kalangan amatir sekalipun.
Yakni dengan Timeline yang simpel, kamu tinggal drag video yang akan
disunting

ke

kolom

Track.

Nantinya

Track

akan

terbagi

menjadi video dan sound. Kamu juga bisa menumpuk beberapa video langsung
di Track yang berbeda. Video yang berada paling atas adalah video yang akan
muncul. Kamu tinggal memotong video dengan menekan S lalu menyatukannya
dengan video-video lainnya. Kamu juga bisa memisahkan audio dan video
dengan menekan U.
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3. Adobe Premiere Pro

Tak hanya mengeluarkan software untuk menyunting foto saja, Adobe juga
menyodorkan aplikasi edit video untuk PC yang disebut dengan Adobe Premiere
Pro. Dalam aplikasinya ini, Adobe menawarkan kemudahan dan beragam fitur
untuk menunjang dalam pengeditan video yang bagus.
Sudah bukan rahasia lagi jika Adobe memang terbilang ahlinya dalam membesut
software-software editing baik untuk foto ataupun video. Bahkan, aplikasi
Adobe Premiere Pro pun bisa dibilang sebuah aplikasi penyunting video yang
biasa digunakan oleh para profesional.

4. Windows Movie Maker
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Tentu aplikasi edit video untuk PC satu ini hanya bisa dimanfaatkan dan
digunakan oleh para pengguna PC berbasis Windows. Secara eksklusif,
Windows menciptakan software khusus untuk Anda yang hobi menyunting
bahkan membuat video yang keren dan bagus.
Tergolong mudah dengan interface yang sederhana, aplikasi Windows Movie
Maker cocok untuk para pemula yang ingin mulai menggeluti dibidang
penyuntingan video ataupun pembuatan video. Dasar-dasar untuk mengedit
video tersemat sebagai salah satu fitur unggulan yang disodorkan oleh pihak
Windows.

5. AVS Video Editor

AVS Video Editor adalah salah satu aplikasi edit video PC terbaik. Dengan
antarmuka yang intuitif, software ini mudah digunakan dan memiliki fitur yang
sangat lengkap dan berguna untuk proses editing video dibandingkan Corel
VideoStudio dan Adobe Premiere yang harga lisensinya mahal. Nah, kamu bisa
menjajal AVS Video Editor sebagai langkah alternatif yang lebih terjangkau.
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Aplikasi ini memiliki ukuran file yang terbilang kecil. Namun, fitur yang
dihadirkannya tidak kalah lengkap. Salah satu keunggulan software edit
video ini

adalah

penggunaan

teknologi video

cachesehingga

proses

penyuntingan video Full-HD dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Untuk
melakukan penyuntingan, disediakan opsi Timeline yang akan memisahkan
penyuntingan

antara

video,

efek,

teks,

dan

audio.

Kamu

dapat

melakukan trimming, pemotongan, serta penggabungan beberapa efek dan
menjadikannya sebuah file video utuh. Oh iya, terdapat lebih dari 300 efek
video atau transisi.

Penutup
Setiap aplikasi atau software tentunya memiliki kelebihannya masing-masing untuk bisa
anda manfaatkan demi menghasilkan video terbaik dan profesional. Untuk memastikan
hasilnya merupakan yang terbaik tentu anda perlu mempertimbangkan apa saja fitur
yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan editing berbagai bagian pada video anda.
Kelengkapan fitur tentu menjadi pertimbangan utama dalam memilih aplikasi yang
sesuai.
Selain mempertimbangkan mengenai fitur yang ada di dalam aplikasi juga kemudahan
dalam mengaplikasikannya. Hal tersebut sangat penting karena akan memaksimalkan
bantuan yang anda dapatkan dalam menggunakan software tersebut.
Maka anda harus melihat terlebih dahulu atau mencobanya sendiri sehingga bisa
mengetahui serta membandingkan antara video yang satu dengan lainnya. Sehingga
dengan begitu akan lebih mudah bagi Anda untuk menentukan software mana yang
paling sesuai style editing Anda.
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