
DJI Osmo Mobile Merubah Smartphone Menjadi Perekam Video Ala Bioskop 

 

Dari tahun ke tahun, kamera smartphone terus berkembang. Bahkan, mampu memotret gambar dan 

merekam video dengan kualitas yang mengagumkan. Beberapa diantanya dilengkapi dengan image 

stabilization yang berfungsi untuk menghindari guncangan atau getaran pada saat memotret dan 

merekam. Namun, tidak ada image stabilization yang jauh lebih baik dibandingkan dengan three-axis 

gimbal milik DJI Osmo Mobile. 

 

Getaran dan guncangan yang terjadi pada saat merekam video akan menghilang secara drastis. Gimbal 

ini dapat digunakan oleh videografer profesional maupun amatir. Sistem yang dimiliki oleh DJI OSmo 

Mobile, baik hardware dan software, akan menstabilkan kamera smartphone Anda. Ukurannya yang 

kompak memberikan kemudahan pada saat digunakan. DJI Osmo Mobile memungkinkan Anda untuk 

merekam video ala bioskop dengan kualitas yang mulus tanpa getaran sedikitpun, begitu pula dengan 

time-lapse video dan foto long shutter speed. Aplikasi yang ter-install bahkan dilengkapi dengan fitur 

ActiveTrack yang dapat mengikuti objek tertentu kemanapun mereka pergi.  

 

Fitur utama dari DJI Osmo Mobile adalah 3-axis gimbal, yang akan menstabilkan kamera dan merubah 

mode landscape menjadi portrait atau sebaliknya secara mulus. Meskipun kualitas gambar dan video 

serta framerate yang dihasilkan bergantung dengan smartphone yang Anda gunakan. Namun, 

setidaknya DJI Osmo Mobile mampu memproduksi video dengan kualitas yang stabil tanpa guncangan 

dan memudahkan Anda saat merekam video seorang diri. 

Pada dasarnya, stabilizer ini serupa dengan versi terdahulunya, yakni DJI OSMO, tetapi tidak dilengkapi 

dengan kamera 4K. Banderol harga juga jauh lebih murah dari $609 USD menjadi $299 USD. Untuk 

urusan desain dan tampilan, sekilas tidak jauh berbeda. Meskpiun ada sedikit perbedaan yang mungkin 

tidak akan Anda sadari. Audio jack 3.5mm pada DJI Osmo Mobile telah beralih fungsi menjadi konektor 

charger. Anda akan diberikan kabel 3.5mm to USB yang telah disertakan dalam paket pembelian. 

Sedangkan USB power adapter belum disertakan, tapi Anda bisa menggunakan adapter milik 

smartphone. 

 

Perbedaan signifikan yang kedua adalah daya tahan baterai. Pada DJI Osmo, baterai akan lebih cepat 

habis karena harus digunakan untuk menyuplai kamera 4K. Sedangkan pada DJI Osmo Mobile jauh lebih 

tahan lama, justru baterai pada smartphone Anda yang akan cepat habis karena harus terhubung secara 

wireless dengan perangkat DJI. Kemudian perbedaan yang ketiga terletak pada koneksi wireless tersebut 

yang terhubung menggunakan Bluetooth, bukan Wi-Fi sehingga Anda dapat terhubung ke internet 

secara bersamaan. 

 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang DJI Osmo Mobile, berikut ini adalah beberapa keistimewaan 

yang dimiliki oleh DJI Osmo Mobile : 

 

DJI Osmo Mobile Kompatibel Dengan Berbagai Jenis Smartphone 



DJI Osmo Mobile dapat terhubung dengan beragam jenis smartphone, baik Android maupun iOS. 

Namun, akan lebih baik jika digunakan dengan smartphone yang memang belum mendukung fitur image 

stabilization. Meskipun, fitur optical image stabilization tersebut dapat dinonaktifkan, tapi tetap akan 

menimbulkan sedikit masalah. 

 

Untuk smartphone yang menggunakan sistem operasi Android, setidaknya sudah menggunakan Android 

4.4 atau versi terbaru. Akan tetapi, tidak semua smartphone Android dapat digunakan sebagai kamera 

DJI Osmo Mobile. Beberapa smartphone yang mendukung diantaranya yaitu Huawei P9, Xiaomi Mi4, 

Samsung Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7, Note 5, Note 7 dan Galaxy A5. 

 

Sedangkat perangkat Apple yang di dukung harus sudah ter-install iOS 8.0 keatas. Beberapa seri iPhone 

yang kompatibel yaitu iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, dan 

iPhone 7 Plus. Sebenarnya, DJI Osmo Mobile juga mendukung iPhone 5 dan iPhone 5s, tetapi fitur Active 

Track tidak dapat berfungsi pada dua ponsel tersebut.  

 

DJI Osmo Mobile Mudah Digunakan Oleh Siapapun 

Mempelajari teknologi terbaru pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, tidak berlaku 

untuk DJI Osmo Mobile karena siapapun dapat menggunakannya dengan mudah, baik profesional 

maupun amatir. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk memasang smartphone pada 

mount DJI Osmo Mobile yang sudah tersedia, kemudian meng-install aplikasi dan mengatur beberapa 

pengaturan lainnya. Setelah itu, siapapun sudah bisa langsung merekam video ala bioskop hanya dengan 

menggunakan kamera smartphone. 

 

Bagi mereka yang tidak terbiasa mengontrol gimbal stabilizer maka akan merasa sedikit khawatir. 

Pasalnya, smartphone Anda akan bergoyang-goyang menyeimbangi gerakan tangan Anda agar gambar 

dan video yang dihasilkan menjadi stabil. Beberapa pengaturan lanjut juga membutuhkan waktu ekstra 

untuk mengaturnya seperti motion time-lapse, kalibrasi gimbal, serta mengunci fokus dan eksposur 

objek seperti pada fitur Active Track.  

 

Time Lapse Memang Mengagumkan, Tapi Motion Time Lapse Jauh Lebih Mengagumkan 

Ketika menggunakan aplikasi DJI GO, perangkat Osmo Mobile dapat digunakan untuk membuat video 

time-lapse yang sangat cantik. Anda dapat mengatur interval antara frame dan waktu yang dibutuhkan 

untuk merekam video. Anda juga dapat mengatur titik awal dan akhir perekaman (bahkan hingga 5 titik) 

dengan menggunakan DJI OSmo Mobile. Kemudian smartphone Anda akan bergerak secara otomatis 

untuk merekam video time-lapse sesuai dengan pengaturan yang Anda lakukan.  

 

DJI Osmo Mobile Dilengkapi Dengan Fitur Active Track 

Fitur tracking objek milik DJI Osmo Mobile dapat bekerja dengan baik. Fitur Active Track ini sangat 

bermanfaat untuk merekam video selfie, terutama para vlogger yang harus selalu meng-update video 

terbaru mereka di channel YouTube. Tanpa bantuan orang lain, Anda dapat merekam video seorang diri. 

Dengan bantuan tripod, sambil bergerak kesana kemari, DJI OSmo Mobile dapat mengikuti gerakan 

Anda. Cukup mengunci objek yang akan Anda tracking dengan cara mengetuk layar hingga muncul kotak 



berwarna hijau pada area objek. Kemudian DJI Osmo Mobile akan mengikuti gerakan objek yang telah 

dikunci. 

 

Sayangnya akurasi dari fitur Active Tracking ini masih belum terlalu sempurna. Apabila objek bergerak 

secara cepat, DJI Osmo Mobile dapat kehilangan objek yang telah di kunci. Selain itu, pada background 

yang terlalu ramai atau serupa dengan objek yang dikunci, sensor DJI Osmo Mobile dapat keliru pada 

saat melakukan tracking objek sehingga smartphone justru bergerak mengikuti objek yang salah. 

 

Sangat Cocok Untuk Vlogger dan Videografer, Tapi Siapapun Dapat Menggunakannya 

Perangkat portable yang dapat digunakan oleh vlogger dan videografer, itulah salah satu alasan Osmo 

Mobile diciptakan. Dengan bentuk yang menyerupai tongsis, DJI Osmo Mobile dapat dibawa 

kemanapun. Sewaktu-waktu diperlukan, Anda dapat mengeluarkannya dari dalam ransel. Kualitas video 

yang dihasilkan dengan bantuan DJI Osmo Mobile akan meningkat drastis. Sebenarnya, siapapun 

penggunanya, mereka dapat merekam video layaknya videografer profesional. 

 

Kesimpulan DJI Osmo Mobile 

DJI Osmo Mobile sangat cocok digunakan bersama kamera smartphone. Sekedar untuk merekam video 

sehari-hari, tetapi hasilnya akan serupa dengan video yang dibuat oleh para profesional. Performa yang 

dimiliki sangat baik, meskipun harganya terbilang cukup mahal. Pada beberapa smartphone yang sudah 

mendukung fitur image stabilization, DJI Osmo Mobile tidak akan memberikan perubahan yang sangat 

drastis terkait dengan kualitas videonya. Selain itu perlu diingat pula bahwa kualitas video yang 

dihasilkan bergantung dengan smartphone yang Anda gunakan. 


