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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1  Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kerja Praktik berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam 

kurun waktu 1 (satu) bulan, program Kerja Praktik yang dilaksanakan pada Lookout 

Pictures Indonesia Yogyakarta yang pelaksanaannya pada: 

Tanggal   : 01 Agustus 2016 sampai 02 September 2016 

Tempat  : Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta  

Peserta   : Tritama Abriandy Grahita  

NIM  : 13.51016.0043 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik yang berlangsung dalam kurun waktu 1 

(satu) bulan di Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta, berikut ini adalah rincian 

kegiatan yang dilakukan selama Kerja Praktik pada Lookout Pictures Indonesia 

Yogyakarta. 

Table 4. 1 Daftar Kegiatan Selama Melaksanakan Kerja Praktik 

No. Kegiatan/Pekerjaan 

1. Mendiskusikan naskah film Kleang Kabur Kanginan 

2. Briefing dan pembagian jobdesk untuk produksi film Kleang Kabur Kanginan 

3. Merekam audio pada saat pembuatan film Kleang Kabur Kanginan 

4. Sort audio film Kleang Kabur Kanginan 

5. Menjadi boomer saat perekaman audio film Kleang Kabur Kanginan 

6. Editing web series yang berjudul Pohon Cinta 

7. Merekam audio untuk web series Pohon Cinta 
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Uraian daftar kegiatan selama melaksanakan Kerja Praktik yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mendiskusikan naskah film Kleang Kabur Kanginan ini lebih difokuskan pada 

sutradara film Kleang Kabur Kanginan untuk menyampaikan visi, misi, target, 

dan tujuan dibuatnya film Kleang Kabur Kanginan ini. 

2. Briefing dan pembagian jobdesk untuk produksi film Kleang Kabur Kanginan 

dilakukan oleh produser pada saat rapat praproduksi. Dimana produser 

memilih kru inti untuk produksi film Kleang Kabur Kanginan. Setelah 

dipilihnya kru inti, masing masing departemen menentukan peralatan yang 

dibutuhkan untuk produksi fil Kleang Kabur Kanginan. 

3. Merekam audio pada saat pembuatan film Kleang Kabur Kanginan sesuai 

dengan hasil briefing saat praproduksi. Dimana audio yang direkam sesuai 

dengan visi dan misi sutradra untuk mendukung hasil dari film Kleang Kabur 

Kanginan. 

4. Sort audio film Kleang Kabur Kanginan dipilih berdasarkan dengan standar 

yang ditentukan oleh perekam suara dan sutradara. Jika audio yang telah 

direkam kurang baik dan tidak sesuai dengan standar yang diinginkan maka 

akan dilakukannya retake. 

5. Menjadi boomer saat perekaman audio film Kleang Kabur Kanginan 

dibutuhkannya keahlian dalam menentukan suara yang akan direkam sehingga 

boom tersebut akan diarahkan pada sumber suara yang akan direkam. 

6. Editing web series yang berjudul Pohon Cinta ini adalah proyek Lookout 

Picture  Indonesia dari sebuah perusahaan yang mengangkat tema go green. 
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7. Merekam audio untuk web series Pohon Cinta dilakukan distudio, karena audio 

yang dibutuhkan untuk web series Pohon Cinta menggunakan voice over. 

 

4.1.1 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik 

Prosedur dalam pelaksanaan Kerja Praktik adalah sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan Kerja Praktik yang ditetapkan oleh Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya, yaitu dengan beberapa tahapan-tahapan penting yang harus dilalui 

sebagai berikut: 

1. Survey Lapangan atau Observasi 

Kegiatan ini ditujukan untuk mengamati proses pembuatan produksi 

multimedia. 

2. Studi Pustaka 

Dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang sesuai dengan 

permasalahan dan dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan rencana 

penggambaran sistem. 

3. Analisa Permasalahan 

Penganalisaan permasalahan ditujukan untuk menetapkan kebutuhan client 

atau kebutuhan instalasi dan menentukan bagaimana solusi terbaik yang akan 

diterapkan dalam instalasi. 

4. Pembuatan Produk Multimedia 

Pada pembuatan produk sendiri terdapat beberapa tahapan antara lain: 

a. Pendahuluan 

Identifikasi permasalahan yang ada, evaluasi, alternatif, solusi, dan prioritas 

pengembangan. 
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b. Tahap Analisa Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup dan sasaran yang akan dikembangkan, identifikasi area 

permasalahan yang lebih terinci, evaluasi, perumusan, dan penyusunan 

untuk menunjang perancangan desain. 

c. Tahap Analisa Kebutuhan Pengguna 

Mendefiniskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk menunjang 

informasi yang akurat. 

d. Tahap Spesifikasi Media 

Dilakukan untuk melakukan spesifikasi fungsional, konfigurasi hardware 

atau software yang support dengan komputer client. 

e. Revisi Produk 

Melakukan perbaikan dan pemantauan untuk menghasilkan produk yang 

sesuai target. 

f.   Pembuatan Laporan 

Semua dokumentasi dalam pembuatan produk multimedia tersebut sebagai 

hasil dari proyek disusun dalam sebuah laporan.  

4.1.2 Acuan Kerja Praktik 

Acuan Kerja Praktik yang harus dilalui sebelum melaksanakan Kerja Praktik 

adalah sebagai berikut: 

1. Pra Kerja Praktik 

a. Sebelum melaksanakan Kerja Praktik wajib mengisi form acuan kerja yang 

terdiri dari dua halaman yang merupakan “kontrak kerja” antara mahasiswa 

dengan perusahaan dimana anda melaksanakan Kerja Praktik dan dosen 

pembimbing Kerja Praktik. 



29 

 

b. Pengisian form acuan kerja harus lengkap beserta tanda tangan pihak terkait. 

c. Form acuan kerja yang terisi lengkap diperbanyak oleh mahasiswa sebanyak 

dua kali dengan ukuran A4. 

1. Copy 1: Diserahkan kepada perusahaan. 

2. Copy 2: Diserahkan kepada PPKP. 

3. Asli: Dilampirkan saat pembuatan buku laporan Kerja Praktik. 

2. Kerja Praktik 

a. Melaksanakan Kerja Praktik sesuai jangka waktu yang ditetapkan. 

b. Melakukan bimbingan ke dosen pembimbing. 

3. Pasca Kerja Praktik 

a. Mengambil form nilai Kerja Praktik untuk perusahaan. 

b. Mahasiswa melakukan demo ke pihak perusahaan terlebih dahulu kemudian 

ke dosen pembimbing. 

c. Setelah demo ke perusahaan, mahasiswa menyerahkan form nilai dari 

perusahaan secara lengkap ke bagian PPKP untuk ditukar dengan form nilai 

Kerja Praktik untuk dosen pembimbing. 

d. Melakukan demo ke dosen pembimbing kemudian menyerahkan form nilai 

dari dosen  pembimbing ke bagian PPKP. 

e. Mahasiswa membuat buku laporan Kerja Praktik dengan bimbingan dosen 

pembimbing Kerja Praktik. 

f. Merevisi laporan jika ada yang perlu dibenahi. 

g. Buku laporan Kerja Praktik dan CD diserahkan ke bagian PPKP atau 

perpustakaan. 

h. Kerja Praktik berakhir, mahasiswa tinggal menunggu hasil nilainya. 
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4.2  Produksi Film Berjudul Kleang Kabur Kanginan Sebagai Sound Recordist 

Pada Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta 

Dalam Produksi film berjudul Kleang Kabur Kanginan sebagai Sound 

Recordist pada Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta terbagi menjadi 3 (tiga) 

bahasan, yaitu: 

1. Gambaran Tentang Pembuatan Film Kleang Kabur Kanginan 

2. Proses perekaman audio dalam produksi film Kleang Kabur Kanginan. 

3. Pembuatan audio menggunakan teknik sync sound dalam produksi film Kleang 

Kabur Kanginan. 

  

4.2.1 Gambaran Tentang Pembuatan Film Kleang Kabur Kanginan 

Pembuatan film Kleang Kabur Kanginan pada Lookout Pictures Indonesia 

Yogyakarta pada awalnya dibuat karena adanya pendanaan yang digelar oleh Dinas 

Kebudayaan Yogyakarta. Melihat adanya info tentang pendanaan pembuatan film 

tersebut, Lookout Pictures mengajukan proposal. Pendanaan film tersebut akan 

memilih 15 (lima belas) proposal yang dinilai layak akan diundang untuk melakukan 

presentasi terbuka di depan publik dan tim kurator, setelah itu tim kurator akan 

memilih 6 film untuk didanai. Kleang Kabur Kanginan menjadi salah satu proposal 

yang berhasil mendapat pendanaan dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta. 

Berikut Pemberitahuan diterimanya film Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Pemberitahuan diterimanya film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Setelah mendapatkan dana dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Lookout 

Pictures Indonesia mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk produksi film Kleang 

Kabur Kanginan. Dalam tahap praproduksi ini produser dari Lookout Pictures 
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Indonesia lah yang menyiapkan kebutuhan dalam proses produksi film Kleang Kabur 

Kanginan.  

Berikut foto produser film Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 

4.2 di bawah ini: 

 

Gambar 4.2 Foto Produser Film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Kemudian produser akan mencari kru untuk melakukan produksi film ini. Kru 

inti selain produser, sutradara, dan penulis naskah yang dibutuhkan untuk produksi 

sebuah film adalah penata kamera, penata cahaya, penata artistik, penata suara, dan 

editor.  

Berikut kru inti film Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.3 di 

bawah ini: 

 

Gambar 4.3 kru inti film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Setelah mendapatkan kru inti, sutradara akan mengumpulkan kru untuk 

melakukan briefing. Tujuan sutradara melakukan briefingi yaitu, untuk 

menyampaikan visi, misi, dan tujuan sutradara dalam pembuatan film Kleang Kabur 

Kanginan agar seluruh kru memahami visi, misi, dan tujuan dari sutradara.  
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Berikut foto sutradara film Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 

4.4 di bawah ini: 

 

Gambar 4.4 foto sutradara film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selanjutnya, dari masing-masing kru departemen akan melakukan breakdown 

naskah dengan sutradara untuk mengetahui kebutuhan produksi film dari segi alat 

atau kreatif. Disisi lain produser akan melakukan survey lokasi bersama sutradara 

dan kru dari penata kamera untuk menentukan posisi angel kamera yang akan 

digunakan dalam pengambilan gambar saat produksi. 
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Berikut salah satu lokasi survey yang digunakan untuk syuting film Kleang 

Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.5 di bawah ini: 

 

Gambar 4.5 salah satu lokasi survey yang digunakan untuk syuting film Kleang 

Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selain untuk melakukan survey lokasi, produser juga akan meminta ijin kepada 

penduduk setempat bahwa lokasi yang telah di-survey tersebut akan dijadikan lokasi 

syuting. selain proses-proses yang telah disebutkan di atas, ada proses yang 

dinamakan reading. Reading dilakukan untuk melatih para talent agar dapat 

menjiwai karakter yang diperankan sesuai dengan keinginan dari sutradara. Setelah 

seluruh persiapan praproduksi selesai, maka akan memasuki tahap produksi. 

Dalam produksi film Kleang Kabur Kanginan, lokasi yang digunakan 

bertempatkan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Berdasarkan jadwal yang sudah 

ditentukan proses syuting dilakukan selama 5 (lima) hari dalam kurun waktu 1 (satu) 

minggu. Pada saat syuting, sutradara yang akan memimpin berjalannya syuting dan 
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setiap kru film akan menyiapkan peralatan yang digunakan ke lokasi syuting. Penata 

fotografi akan men-setting kamera dengan memasangkan lensa sesuai dengan shoot 

size yang sudah ditentukan dan memasang alat alat yang mendukung pengambilan 

gambar dengan baik. 

Berikut setting kamera yang digunakan untuk syuting film Kleang Kabur 

Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini: 

 

Gambar 4.6 setting kamera yang digunakan untuk syuting film Kleang Kabur 

Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Selanjutnya penata cahaya akan men-setting cahaya yang dibutuhkan agar 

sesuai dengan keinginan sutradara. Penataan cahaya yang dilakukan di luar ruangan 

hanya menggunakan reflektor, cutter cahaya, diffuser, dan c stand.  

Berikut setting cahaya yang dilakukan diluar ruangan dapat dilihat pada 

Gambar 4.7 di bawah ini: 

 

Gambar 4.7 setting cahaya yang dilakukan diluar ruangan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sedangkan untuk setting cahaya didalam ruangan menggunakan lampu 

tambahan untuk menambah cahaya didalam ruangan tersebut. Berikut setting cahaya 

yang dilakukan didalam ruangan dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah ini: 
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Gambar 4.8 setting cahaya yang dilakukan didalam ruangan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Untuk setting lokasi syuting akan dilakukan oleh penata artistik. Di luar 

ruangan, penata artistik akan men-setting hanya bila diperlukan. Seperti padahalnya 

pembuatan api dari bakaran sampah untuk mendukung suasana dalam cerita dan 

pemasangan properti pada talent untuk mendukung karakter pada cerita. 

Berikut salah satu pemasangan properti pada talent untuk mendukung karakter 

pada cerita dapat dilihat pada Gambar 4.9 di bawah ini: 



39 

 

 

Gambar 4 9 salah satu pemasangan properti pada talent untuk mendukung karakter 

pada cerita 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Dan pada saat di dalam ruangan penata artistik dapat merombak sebuah 

ruangan untuk di-setting agar sesuai dengan cerita dan keinginan sutradara. Setelah 3 

(tiga) departemen diatas melakukan seluruh persiapannya, proses syuting pun dapat 

dimulai. Penata suara akan merekam saat pengambilan gambar sudah dimulai. Dalam 

hal ini sutradara yang akan memimpin jalannya pengambilan gambar dan suara.  

Berikut perekaman suara saat pengambilan gambar oleh penata suara dapat 

dilihat pada Gambar 4.10 di bawah ini: 



40 

 

 

Gambar 4.10 perekaman suara saat pengambilan gambar oleh penata suara 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Lalu sutradara akan mengontorol dan memberikan pengarahan agar produksi 

film dapat berjalan lancar serta sesuai dengan keinginan sutradara. Setelah proses 

produksi untuk pengambilan gambar dan suara selesai, akan dilanjutkan dengan 

tahap pasca produksi. 
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4.2.2 Proses perekaman audio dalam produksi film Kleang Kabur Kanginan 

Proses perekaman audio dalam produksi film Kleang Kabur Kanginan pada 

Lookout Pictures Indonesia Yogyakarta, diawali dengan mem-breakdown naskah 

agar penata suara dapat memperkirakan suara apa saja yang akan direkam, dengan 

menggunakan teknik apa saja, dan menentukan alat apa saja yang dapat digunakan 

untuk merekam suara yang telah diperkirakan. 

Kebutuhan suara yang direkam untuk film Kleang Kabur Kanginan adalah 

merekam dialog, ambience, dan voice over. Teknik yang digunakan adalah dengan 

cara merekam suara secara langsung pada saat pengambilan gambar. Serta 

menggunakan clip on sebagai alat untuk merekam dialog dari talent. 

Clip on dipakaikan pada talent yang sedang berperan pada saat syuting. 

Pemasangan clip on dipasangkan pada bagian dada dengan cara merekatkan setiap 

sisi bagian mic dengan menggunakan double tip spon, lalu direkatkan pada kulit dada 

dan pakaian talent tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari terlihatnya mic 

pada kamera, dan juga untuk menghindari adanya suara gesekan yang terjadi akibat 

gesekan dengan pakaian talent pada saat perekaman dilakukan. 
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Berikut clip on yang digunakan untuk merekam dialog pada produksi film 

Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.11 di bawah ini: 

 

Gambar 4.11 clip on yang digunakan untuk merekam dialog pada produksi film 

Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sedangkan untuk merekam ambience menggunakan boom mic. Mic yang 

digunakan untuk merekam ambience adalah mic shotgun yang dilindungi dengan 

menggunakan windshield. 

Berikut boom mic yang digunakan untuk merekam ambience saat perekaman 

film Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.12 di bawah ini: 
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Gambar 4.12 boom mic yang digunakan untuk merekam ambience saat perekaman 

film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Perekaman ambience dilakukan untuk memunculkan kesan adanya ruang 

dalam film Kleang Kabur Kanginan. Tidak hanya untuk memberikan kesan ruangan, 

merekam ambience juga bertujuan untuk memberikan detail-detail suara seperti: 

suara langkah kaki, suara benda yang diletakkan, suara laju kendaraan, dan lain 

sebagainya. 

Dalam proses merekam menggunakan boom mic, ada beberapa cara yang harus 

dilakukan seperti mengarahkan boom mic pada sumber suara untuk merekam suara 

yang detail. Sedangkan untuk merekam ambience terdapat 2 (dua) cara yaitu, dengan 
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merekam secara langsung saat pengambilan gambar atau merekam setelah lokasi 

pengambilan gambar steril dari suara yang dapat mengganggu hasil rekaman. 

Berikut contoh saat perekaman menggunakan boom mic pada produksi film 

Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.13 di bawah ini: 

 

Gambar 4.13 contoh saat perekaman menggunakan boom mic pada produksi film 

Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Lalu untuk merekam voice over menggunakan mic direct yang terdapat pada 

alat recorder. Voice over yaitu suara vokal manusia yang sengaja direkam untuk 

mendukung cerita dalam film Kleang Kabur Kanginan. Merekam voice over 

dilakukan di dalam ruangan yang tertutup untuk mengurangi suara-suara yang tidak 

diinginkan masuk kedalam rekaman. Cara merekam voice over yaitu, dengan 

mendekatkan mic direct kemulut talent dengan jarak kurang lebih 5cm (lima 

centimeter). 
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Berikut mic direct yang digunakan untuk merekam voice over pada produksi 

film Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.14 di bawah ini: 

 

Gambar 4.14 mic direct yang digunakan untuk merekam voice over pada produksi 

film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Talent yang memberikan voice over harus mengikuti naskah yang telah 

ditetapkan. Dalam produksi film Kleang Kabur Kanginan, adanya voice over 

digunakan untuk mendukung suasana hati dari talent yang sedang berperan dalam 

gambar tersebut. Semua alat yang telah disebutkan diatas dihubungkan dengan alat 

recorder, alat ini yang menyimpan semua data audio yang telah direkam dari clip 

on,boom mic, dan dari direct mic recorder.  
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Berikut recorder yang digunakan untuk menyimpan semua data audio yang 

telah direkam dapat dilihat pada Gambar 4.15 di bawah ini: 

 

Gambar 4.15 recorder yang digunakan untuk menyimpan semua data audio yang 

telah direkam 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.2.3 Pembuatan audio menggunakan teknik sync sound dalam produksi film 

Kleang Kabur Kanginan 

Pembuatan audio menggunakan teknik sync sound dalam produksi film Kleang 

Kabur Kanginan ini berdasarkan hasil dari break down naskah bersama sutradara. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan penjiwaan peran yang idealnya tidak hanya 

dari ekspresi fisik, tetapi juga tercermin dalam ekspresi suara atau dialog pada saat 

syuting. Tidak hanya itu, menggunakan teknik sync sound dalam pembuatan film 

Kleang Kabur Kanginan bertujuan untuk merekam suara yang dapat meningkatkan 

mood dalam cerita. Hal tersebut diperkuat oleh gambar dan suasana yang muncul 

saat pengambilan gambar. 

Saat menggunakan teknik sync sound, perekaman suara didapatkan semaksimal 

mungkin pada saat pengambilan gambar, untuk mengatasi lip sync di dalam gambar 

pada saat editing. Dari kelebihan menggunakan teknik sync sound ini dapat 

menunjang kualitas audio dalam pembuatan film Kleang Kabur Kanginan untuk 

mendapatkan nilai jual dalam film tersebut. 

Pembuatan audio yang berkualitas dalam produksi film Kleang Kabur 

Kanginan merupakan salah satu tujuan dari sutradara. Dimana audio untuk film 

Kleang Kabur Kanginan adalah penunjang nilai jual untuk film tersebut, sehingga 

dibutuhkannya kualitas audio yang baik. Untuk mengahasilkan kualitas audio yang 

baik dibutuhkannya skill dari penata audio dalam memahami jenis-jenis suara yang 

akan direkam, serta pengetahuan tentang alat-alat yang digunakan untuk merekam 

suara. 

Alat yang digunakan sangat mempengaruhi pada kualitas audio yang akan 

dihasilkan, dan kelayakan pakai alat-alat tersebut harus diperhatikan. Pengecekan 
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pada alat-alat yang akan digunakan sangatlah penting, karena kerusakan-kerusakan 

kecil dapat mempengaruhi hasil kualitas audio, seperti kabel jack yang digunakan 

untuk menghubungkan mic dengan recorder yang sedikit longgar, hal tersebut dapat 

menimbulkan noise yang mengganggu hasil rekaman. 

Berikut contoh kabel jack longgar yang digunakan untuk menghubungkan 

dengan mic dapat dilihat pada Gambar 4.16 di bawah ini: 

 

Gambar 4.16 contoh kabel jack longgar yang digunakan untuk menghubungkan 

dengan mic 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Dalam pemilihan  alat, yang pertama yaitu mic. Mic yang digunakan untuk 

produksi film Kleang Kabur Kanginan adalah mic shootgun, dimana mic tersebebut 

merupakan jenis mic satu arah. Kelebihan dari mic tersebut dapat memfokuskan pada 

sumber suara yang diarahkan serta jangkauan pengambilan suara pada mic yang 

cukup luas sekitar 7-8 (tujuh sampai delapan) meter dari subjek suara. 

Dari kelebihan tersebut suara yang berada pada sisi-sisi subjek tidak akan 

menggangu hasil rekaman dan menghasilkan kualitas audio yang baik. Untuk 

menunjang kualitas suara yang direkam oleh mic shootgun, ada beberapa alat 

tambahan seperti windshield, bucket, shock mount, dan stick boom.  

Berikut mic shootgun dan alat tambahan windshield, bucket, dan shock mount 

yang digunakan pada film Kleang Kabur Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.17 

di bawah ini: 

 

Gambar 4.17 mic shootgun dan alat tambahan windshield, bucket, dan shock mount 

yang digunakan pada film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Selanjutnya windshield, windshield adalah salah satu alat penunjang kualitas 

dalam merekam suara. Fungsi dari windshield yaitu untuk menyaring suara yang 

masuk kedalam rekaman, dimana windshield dapat menyaring suara angin yang 

dapat menggangu hasil rekaman tanpa mengurangi kualitas suara lain yang direkam. 

Berikut windshield yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur 

Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.18 di bawah ini: 

 

Gambar 4.18 windshield yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur 

Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Alat selanjutnya yang dapat mendukung kualitas suara yaitu bucket. Bucket 

digunakan sebagai wadah dari mic shootgun yang memiliki kegunaan yang sama 

dengan windshield. Penggunaan bucket ini dilakukan dengan cara memasukan mic 

shootgun kedalam bucket kemudian windshield diselimutkan pada bucket. 

Berikut bucket yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur Kanginan 

dapat dilihat pada Gambar 4.19 di bawah ini: 

 

Gambar 4.19 bucket yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Kemudian shock mount, shock mount  merupakan dudukan dari mic shootgun 

agar mic pada saat terjadi guncangan tidak menimbulkan suara yang dapat 

mengganggu hasil rekaman. Shock mount ini sangat berguna untuk pengambilan 

suara yang dibutuhkan dalam mengikuti pergerakan dari aktor. 
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Berikut shock mount yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur 

Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.20 di bawah ini: 

 

Gambar 4.20 shock mount yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur 

Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Dari semua alat-alat tersebut dirangkai menjadi satu dan dipasangkan pada 

stick boom. Stick boom adalah alat yang dugunakan untuk pegangan dalam 

penggunaan mic shootgun. Stick boom memilik berbagai macam variasi panjang, dari 

3 (tiga) meter hingga 5 (lima) meter. Hal tersebut membantu boomer dalam 

mengarahkan boom pada sumber suara yang harus dijangkau dari jauh. 
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Berikut stick boom yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur 

Kanginan dapat dilihat pada Gambar 4.21 di bawah ini: 

 

Gambar 4.21 stick boom meter yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur 

Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selanjutnya, alat yang digunakan untuk merekam dialog yaitu clip on. 

Kelebihan dari clip on yang digunakan dalam pembuatan audio film Kleang Kabur 

Kanginan yaitu tidak ada penggunaan kabel yang dapat mengganggu pergerakan 

audio recordist, karena kelebihan tersebut meminimalisir penggunaan kabel. Selain 
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itu sensitifitas dari mic clip on tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan, sehingga hasil 

suara yang direkam menjadi jernih tanpa adanya noise yang mengganggu. 

Berikut clip on yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur Kanginan 

dapat dilihat pada Gambar 4.22 di bawah ini: 

 

Gambar 4.22 clip on yang digunakan pada produksi film Kleang Kabur Kanginan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 


