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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Belakangan ini, perfilman Indonesia sangatlah berkembang pesat. Mulai 

dari film layar lebar, sinetron, Film Televisi (FTV), film pendek, film indie, film 

animasi, sampai dokumenter dan feature dokumenter. Cukup banyak hal-hal 

dalam perfilman indonesia yang sudah mengalami kemajuan dalam hal kualitas. 

Misalnya pada alur cerita, pemilihan setting tempat sampai animasi. Kualitas 

gambar yang disajikan oleh para sineas perfilman sudah mulai menunjukkan level 

yang lebih baik. Cerita yang disajikan pun sudah menunjukkan level yang lebih 

berbobot. Tetapi, selain banyaknya kemajuan dalam berbagai aspek tersebut, 

masih ada aspek yang harus diperbaiki yaitu kualitas audio atau sound pada film-

film di Indonesia. Banyak film yang memiliki kualitas gambar dan cerita yang 

bagus dan menarik, tetapi kualitas audio masih sangat kurang. Masalah ini tidak 

hanya ditemukan di film pendek yang cenderung low budget, tetapi pada film-film 

layar lebar pun ditemukan hal yang sama. Banyak hal-hal mendasar mengenai 

sound design yang sering diabaikan bahkan dianggap sepele pada pembuatan film 

dalam dunia perfilman, khususnya perfilman Indonesia.  

Sama halnya dengan feature dokumenter, salah satu jenis program acara ini juga 

kurang mendapatkan perhatian yang baik pertelevisian Indonesia. Di Indonesia 

yang memiliki beraneka ragam budaya, alam dan wilayah yang sangat luas sangat 

tepat sebagai objek sasaran membuat feature. Setiap orang mancanegara yang 

datang ke Indonesia selalu memanfaatkan keanekaragaman dan keindahan 
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Indonesia untuk dibagikan dan disiarkan di negaranya. Namun di stasiun televisi 

kita justru tidak maksimal memanfaatkan kondisi tersebut.  

 Di dalam feature dokumenter, juga diutamakan kualitas suara yang baik, 

tetapi feature dokumenter yang ada di Indonesia terkesan asal dalam pengerjaan 

sound, sehingga pemirsa menjadi kurang tertarik melihat feature dokumenter, 

karena banyak gangguan di bagian audio, seperti suara dialog yang kurang jelas 

karena terkena angin atau suara latar lebih keras daripada suara dialog dan masih 

banyak lagi. 

 Indonesia adalah salah satu negara yang mengandalkan sektor pariwisata 

sebagai penunjang pendapatan negaranya. Kepariwisataan di Indonesia telah 

tumbuh dan berkembang menjadi sebuah industri sejak 4 tahun belakangan ini. 

 Pangandaran adalah salah satu objek pariwisata alam yang terletak di Jawa 

Barat tepatnya di wilayah Ciamis. Objek wisata ini terletak di pesisir selatan laut 

Jawa sekitar + 92 km arah selatan dari kota Ciamis. Pangandaran terletak pada 

satu semenanjung, semenanjung adalah formasi geografis yang terdiri atas 

pemanjangan daratan dari badan daratan yang lebih besar (misalnya pulau atau 

benua) yang dikelilingi oleh air pada 3 sisinya. Secara umum, semenanjung 

adalah tanjung yang (sangat) luas. Selain memiliki pantai yang menarik dan 

indah, Pangandaran juga sebenarnya sudah memiliki fasilitas yang bisa dikatakan 

memadai untuk dijadikan salah satu tujuan objek wisata baik domestik maupun 

internasional di Indonesia. 

 Masalah yang dihadapi adalah kurangnya sebuah promosi yang spesifik 

untuk daerah ini. Maka dari itu, penulis menjatuhkan pilihan untuk mengerjakan 

feature dokumenter Pangandaran dengan kualitas audio yang diperhatikan dengan 
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baik. Pemilihan judul ini berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh penulis 

dari feature dokumenter dan promosi daerah wisata Pangandaran yaitu, 

PENGERJAAN FEATURE DOKUMENTER PANGANDARAN, CIAMIS, 

JAWA BARAT, INDONESIA “24/7 : PANGANDARAN” 

 

1.2 Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Semua hal yang diangkat pastilah ingin memiliki sebuah jawaban dari 

sebuah masalah. Permasalahan dapat terjadi jika harapan tidak sesuai dengan 

kenyataan. Berikut beberapa pertanyaan berdasarkan identifikasi sesuai topik 

bahasan : 

1. Apa itu feature dokumenter? 

2. Bagaimana perkembangan feature dokumenter di Indonesia? 

3. Apa hubungannya feature dokumenter dengan sound design? 

4. Bagaimana kontribusi sound terhadap film feature dokumenter? 

5. Bagaimana menghasilkan kualitas sound yang baik? 

6. Feature Dokumenter yang seperti apa yang dapat dikatakan baik? 

7. Kualitas sound yang seperti apa yang dapat mendukung feature 

dokumenter? 

8. Apa perbedaan pendekatan sound design untuk feature dokumenter 

dengan sound design untuk film biasa? 

9. Apa saja jenis feature dokumenter? 

10. Apakah jenis feature dokumenter tertentu membutuhkan aplikasi 

sound tersendiri? 
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11. Apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi sound untuk feature 

dokumenter? 

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada umumnya untuk 

mengerjakan sound pada feature dokumenter? 

13. Bagaimana perkembangan sound design di Indonesia? 

14. Seberapa banyak institusi yang mengajarkan tentang sound design di 

Indonesia? 

15. Bagaimana kualitas sound design itu sendiri di Indonesia? 

16. Seberapa peduli masyarakat terhadap fungsi sound pada film di 

Indonesia? 

17. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas sound 

yang baik pada feature dokumenter? 

18. Bagaimana menyajikan sebuah feature dokumenter Pangandaran 

sehingga bisa menghadirkan sebuah gambaran kepada masyarakat 

tentang daerah ini dan berpotensi untuk menggapa pasar yang lebih 

luas? 

19. Bagaimana antusias masyarakat terhadap feature dokumenter di 

Indonesia? 

20. Apakah film feature dokumenter buatan orang Indonesia mendapatkan 

antusias yang baik di masyarakat? 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Dokumenter adalah bentuk informasi yang berusaha menggabungkan 

pelaporan fakta dengan gaya bercerita atau bertutur yang khas. Dalam 
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beberapa literatur juga disebut sebagai feature.
1
 Feature adalah sebuah 

tulisan khas, yang ditulis secara luwes dan menarik, dan relatif tak lekang 

oleh waktu (saat pemuatannya tidak harus diburu-buru seperti berita biasa). 

Tidak ada aturan yang mengikat berapa persisnya panjang sebuah feature, 

sejauh feature itu masih menarik untuk dibaca.
2
 Para pembuat dokumenter 

atau feature meyakini, dengan stylish pelaporan seperti ini, fakta dengan 

gaya liputan mendalam akan menghadirkan dampak yang lebih intens 

daripada berita biasa yang dikemas dalam straight news. Dengan 

pendekatan sastrawi, ditambah keluasan dan kedalaman cakupan 

permasalahan, feature mempunyai kekuatan menggugah dan menyentuh 

emosi pendengar. 

 Dalam pembuatan feature dokumenter, selain dibutuhkan topik dan 

cerita yang menarik serta pengambilan gambar yang baik, juga dibutuhkan 

kualitas suara yang baik di dalam feature dokumenter. Suara yang dimaksud 

terbagi dalam tiga bagian, yaitu voice over, sound effect, dan musik. Semua 

teknik ini dikaji dalam lingkup sound design yang sangat diperlukan untuk 

menunjang film menjadi sebuah sajian yang menarik dan menyenangkan, 

sehingga maksud dan tujuan sutradara lebih tersampaikan ke penonton 

dengan bantuan suara yang baik. Pengertian sound design sendiri bisa 

diibaratkan dengan graphic design. Prinsip kerjanya sama, sound design 

mendesain suara, graphic design mendesain gambar, perbedaannya hanya di 

medium kerjanya saja. Ketika gambar dan cerita sudah dibuat sedemikian 

rupa baiknya akan menjadi kurang maksimal ketika kualitas suara yang 

                                                        
1
 http://palupimundakkuru.blogspot.com/2011/06/feature-dokumenter.html, accessed 11 Juli 2012 

2
 http://www.wikimu.com/news/DisplayNews.aspx?id=11704, accessed 11 December 2012 

http://palupimundakkuru.blogspot.com/2011/06/feature-dokumenter.html
http://www.wikimu.com/news/DisplayNews.aspx?id=11704
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dihasilkan kurang memadai. Akan tercipta keambiguan dan orang yang 

menonton akan kehilangan makna dari cerita tersebut, hanya karena 

pendekatan dari segi sound design yang tidak jelas dan tidak menarik. Oleh 

karena itu, peran sound design dapat dibilang tidak kalah penting dan sangat 

diperlukan dalam pengerjaan sebuah film, karena menciptakan sound dan 

musik yang bagus, diperlukan teknik atau skill dan kreatifitas yang 

menunjang.
3
 Apabila sound tersebut tidak mendapatkan perannya, maka 

justru akan memperburuk produksi film atau cerita yang telah dibuat, dan 

poin ini sangatlah krusial.  

 Proses pengisian suara sebuah feature dokumenter dilakukan ketika 

pengambilan gambar berlangsung. Sebisa mungkin suara yang ada di tempat 

pengambilan gambar terekam dengan baik, mulai dari dialog, ambience dan 

foley, sehingga suara yang nantinya ditampilkan dalam video merupakan 

suara asli dari lokasi pengambilan gambar. Namun, terkadang ada kendala 

dalam pengambilan suara ketika proses pengambilan gambar, sehingga 

sound designer harus melakukan overdub untuk dialog, foley studio, dan 

menggunakan sound banks. 

 Di Indonesia, dokumenter dan feature dokumenter mulai berkembang. 

Dapat dilihat di beberapa stasiun televisi di Indonesia sudah mempunyai 

beberapa jenis acara mengenai dokumenter dan feature dokumenter, 

contohnya Hidden Paradise Kompas TV, Explore Indonesia Kompas TV, 

Jejak Petualang Trans 7, dan masih banyak lagi. 

                                                        
3
 http://old.rumahfilm.org/artikel_sounddesign.htm, accessed 8 November 2012 

http://old.rumahfilm.org/artikel_sounddesign.htm
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Tetapi sangat disayangkan, kualitas suara yang ditampilkan kurang 

menunjang kualitas gambar yang disajikan. Kualitas suara kurang 

diperhatikan, seperti contohnya, suara dialog kurang terdengar jelas karena 

tertutup oleh suara angin dan suara ambience sekitar, suara langkah kaki 

tidak ada, dan musik yang dimainkan dari awal hingga akhir acara. Menurut 

Gambar 1.1 Hidden Paradise 

Gambar 1.2 Explore Indonesia 

Gambar 1.3 Jejak Petualang 
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penulis, hal ini terjadi karena orang produksi dokumenter tidak mengerti 

tentang bagaimana pentingnya kualitas suara dan rendahnya biaya produksi 

dalam satu produksi film dokumenter, sehingga mereka tidak menggunakan 

sound designer. 

 Hal ini berakibat kepada daya tarik masyarakat terhadap dokumenter 

dan feature dokumenter yang dihasilkan di dalam negeri. Banyak 

masyarakat lebih memilih film-film dokumenter dan feature dokumenter 

buatan luar negeri, contohnya National Geographic, Discovery Channel, 

BBC Knowledge, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Man vs. Wild 

Gambar 1.5 Life 
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Kualitas dokumenter yang dihasilkan oleh National Geographic, BBC 

Knowledge dan produksi-produksi lainnya sudah memiliki kualitas yang 

baik dari segi gambar, cerita, dan suara. 

 Dari sini, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah di sini 

adalah bukan dari segi gambar, karena kualitas gambar di Indonesia sudah 

baik. Menurut penulis, kualitas suara menjadi salah satu penyebab utama, 

sehingga penulis menyimpulkan bahwa ada yang harus dibenahi dari segi 

suara, baik ketika rekaman suara, maupun mixing dan mastering. Hasil 

mixing yang terlalu keras (loudness) dan bright membuat penonton 

merasakan tidak nyaman mendengarkan suaranya. Penulis sadar, bahwa 

kualitas suara yang baik dapat dicapai ketika sound designer memiliki 

teknik dan skill yang baik pula. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 National Geographic Traveller 
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1.2.3 Rumusan Masalah 

  Beberapa permasalahan yang penulis temukan di feature 

dokumenter di Indonesia adalah : 

1. Apakah sound designer di Indonesia bisa menghasilkan kualitas sound 

yang baik di dalam feature dokumenter? 

2. Bagaimana cara menghasilkan kualitas sound yang baik di dalam feature 

dokumenter? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Proyek 

 Tujuan penulis membuat projek ini adalah untuk memperbaiki kualitas 

feature dokumenter yang ada di Indonesia di bidang sound. Penulis 

memperhatikan selama beberapa tahun terakhir ini, dokumenter dan feature 

dokumenter sudah mengalami perkembangan, dibuktikan dari beberapa 

stasiun televisi yang memasukkan acara feature dokumenter di dalam daftar 

acara mereka, dan mulai muncul banyak komunitas dokumenter di 

Indonesia. 

Dengan adanya proyek ini, penulis berharap Sutradara, Produser 

Indonesia menyadari akan kehadiran Sound Designer di Indonesia dan lebih 

peduli akan suara dalam sebuah film, agar kelak dapat memproduksi sebuah 

karya film yang baik dari segi gambar maupun suara. 

Manfaat pribadi yang didapat dari proyek ini adalah menjadi 

portfolio bagi penulis. Selain itu penulis mendapat pengalaman dalam 

mengerjakan feature dokumenter mulai dari mengerjakan video (camera 
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angle, editing offline dan online) sampai audio (recording on location, 

soundscape, foley, voice over) 

 

1.4  Proyek Ditinjau dari Sudut Pandang UPH 

Peminatan Sound Design yang ada di Conservatory of Music UPH 

baru dibuka pada tahun 2007. Di Indonesia sendiri hanya sedikit bahkan 

belum ada tempat pendidikan untuk ukuran Strata 1 di bidang Sound 

Design. Oleh karena itu, penulis sendiri yang merupakan angkatan kedua 

yang masuk ke peminatan Sound Design di UPH, yakin untuk dapat 

memberikan pandangan baru bahwa dunia Sound Design merupakan dunia 

yang menjanjikan untuk masa depan seseorang. Penulis juga ingin 

membuktikan bahwa Indonesia punya Sound Designer yang berkualitas 

dengan latar belakang pendidikan yang berasal dari Universitas Pelita 

Harapan.  

 

1.5  Sound Design 

 Sound design adalah proses menentukan, memperoleh, memanipulasi 

atau menghasilkan elemen suara, hal ini dapat digunakan dalam berbagai 

disiplin ilmu termasuk pembuatan film, dokumenter, feature dokumenter, 

produksi televisi, teater, rekaman musik, live performance, animasi dan 

video permainan. 

 Sound design merupakan salah satu aspek film yang sangat krusial. 

Sound dapat dikatakan mengambil 50% elemen film dari keseluruhan 

pengalaman menonton film. 
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Gambar memang menjadi medium umum untuk berkomunikasi, tetapi 

sekali lagi penulis menekankan bahwa suara punya kemampuan yang kuat 

untuk menyentuh emosi dasar dan alam bawah sadar seseorang. Suara 

membuat sebuah gambar menjadi lebih natural jika disertakan dalam 

gambar. Suara dapat didengarkan melalui telinga kita dari segala arah 

(omni-directional), sedangkan gambar hanya dapat dilihat oleh mata dari 

arah depan dan samping kanan kiri saja. Oleh sebab itu, suara merupakan 

elemen yang sangat penting pada sebuah film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




