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Abstrak 

 
Penelitian yang membahas mengenai komponis film di Surabaya ini mendeskripsikan bagaimana komponis 

film sebagai sebuah subsistem yang tergolong jarang diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dianggap 

menarik oleh peneliti karena komponis film dan film merupakan sebuah sistem yang sudah menjadi satu 

bagian yang identik. Komponis film di Surabaya sendiri menjadi sebuah objek yang menarik karena 

Surabaya sebagai kota terbesar kedua telah melahirkan heterogenitas kegiatan, dan komponis film yang 

menjadi bagian dari subsistem tersebut telah dilirik oleh sebagian masyarakat di kota ini. 

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya dengan menggunakan metode kualitatif dan tipe deskriptif dari 

wawancara mendalam yang menggunakan informan sebagai subyek yang disampaikan oleh enam 

komponis film yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan teori aktivitas dari Vygotsky, teori 

fungsionalisme struktural dari Radcliffe-Brown dan teori positivisme logis dari Auguste Comte sebagai alat 

untuk mengolah dan menganalisis data. Hasil penelitian ini memaparkan tentang bagaimana komponis film 

melakukan aktivitasnya, bagaimana para sineas dan masyarakat mengapresiasi karya mereka dan 

bagaimana mereka menjaga eksistensi mereka. 

Hal tersebut dapat mereka kembangkan melalui sarana media sosial dan online video sharing website, 

social networking melaui perkenalan dengan komunitas penggiat film di Surabaya yang banyak mengikuti 

festival-festival film dan pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek komersil. 

 

Kata Kunci : komponis film, film, surabaya, aktifitas, eksistensi.  

 
Abstract 

 
This research which discussing about film composer in Surabaya, describing how a film composer as a part 

of subsystem which rarely known by society. That was considered by the researcher because film composer 

and the film itself is an identic part. Film composer in Surabaya itself is becoming an interesting object, 

because as the second biggest city in Indonesia, Surabaya have a lots of activity varieties. And film 

composer as a part from that subsystem has already been checked out by some of the people in this city. 

This research is being held in Surabaya using a qualitative method and descriptive type of writing from in-

depth interview, which using an informant as a subject and they are also having an activity as a film 

composer from a different types. This research is using a Activity theory from Vygotsky, Functionalism-

Structural from Radcliffe-Brown and Logic Positivism from Auguste Comte as a tools to process and 

analyzing all of the datas. 

The result of this research is shown up as how film composer in Surabaya doing their activities, how 

filmmaker and society appreciating their works, and how they keep their existences. 

They could develop those things through online video website and social networking and trough film 

communities in Surabaya who joined a lots of festivals, and by then they could get an commercial project 

opportunities. 

 

Keywords: film composer, film, surabaya, activity, existency. 
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Pendahuluan 

 

Globalisasi merupakan sebuah 

fenomena yang tidak dapat terelakkan di 

dunia ini. Sebelum Indonesia dikenal 

sebagai sebuah kesatuan dalam bentuk 

negara, teknologi transportasi seperti 

kapal telah membuka pintu pertukaran 

informasi antar pulau. Indonesia sebagai 

negara berkembang telah merasakan efek 

globalisasi sejak era awal kolonialisasi. 

Hal tersebut terus berlangsung mulai dari 

masuknya Industri global yang 

memperkenalkan dunia perfilman 

dibawah pengaruh tersebut dibawa oleh 

V.O.C (Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie) atau dalam bahasa Indonesia 

disebut sebagai Kongsi Perdagangan 

Hindia-Timur dan Pemerintah Belanda 

pada abad ke 18 dan abad ke 19 dan terus 

berkembang hingga ke abad 21 ini 

(Nugroho &Herlina 2015: 4-6). 

Indonesia sebagai negara 

berkembang, telah menjadi negara yang 

memiliki kemandirian dalam 

memproduksi film. Dengan dukungan 

dari pemerintah, investor, hingga 

bergerak secara independen dari segi 

pendanaan sebagai basis dari sebuah 

proses produksi sebuah film terutama di 

kota Jakarta. 

Sebagai Ibukota negara, Jakarta 

memiliki lebih banyak akses ke 

pemerintah pusat. Selain itu dominasi 

perusahaan semakin membuka peluang 

kota Jakarta sebagai negara dengan 

aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Hal 

tersebut dirasakan oleh banyak pelaku 

film di Jakarta yang seringkali diwadahi 

oleh sebuah badan bernama production 

house atau rumah produksi. Perfilman 

Indonesia dari berbagai skala, didominasi 

oleh pelaku-pelaku film yang berdomisili 

di kota tersebut. Sebut saja film-film 

ternama berskala besar seperti Pasir 

Berbisik, Nagabonar, duologi Ada Apa 

Dengan Cinta, lalu sinetron-sinetron yang 

diproduksi oleh televisi swasta seperti Si 

Doel, Tersanjung, Ganteng-Ganteng 

Srigala, disamping itu terdapat pula 

produksi TVC (Television Commercial) 

atau iklan TV, dan film independen yang 

merupakan film berskala kecil dengan 

modal yang jauh lebih minim. Hal 

tersebut membuat Jakarta sebagai kota 

yang dituju oleh banyak pelaku film yang 

ingin menjadikan proses karya mereka 

sebagai komoditas. 

Semakin mudahnya akses teknologi 

informasi, dan juga semakin 

terjangkaunya biaya transportasi, 
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membuat masyarakat Surabaya memiliki 

berbagai pilihan dalam menentukan 

passion, hobi, hingga profesi. Hal 

tersebut memunculkan potensi terhadap 

munculnya unit pelaku film di kota ini. 

Di Surabaya, aktivitas membuat film 

telah banyak berkembang dan banyak 

mempengaruhi masyarakat. Pengaruh 

tersebut dapat dilihat dari adanya 

simbolisasi, gaya hidup dan pola perilaku 

masyarakat di Surabaya (Ghesa dan 

Shinta, 2012: 56). Dengan munculnya 

pengaruh tersebut, maka akibatnya 

probabilitas munculnya pelaku film yang 

memproduksi film pun semakin besar. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

kegiatan yang mendukung aktivitas 

tersebut seperti UKM (Unit Kegiatan 

Mahasiswa) Sinematografi di Universitas 

besar di Surabaya hingga lembaga 

pendidikan bertaraf diploma dan tingkat 

strata satu. Selain itu, banyak juga 

seminar dan workshop yang dilakukan 

oleh pelaku film dalam maupun luar 

negeri di Surabaya. Dengan 

berkembanganya sarana pendidikan 

tersebut, maka semakin banyak pula 

pelaku film atau yang dapat disebut 

sineas di Surabaya. Selain perkembangan 

sarana pendidikan, pengaruh industry 

film yang diproduksi untuk massa seperti 

yang ditampilkan dalam bioskop seperti 

XXI, 21 Cineplex, dan IMAX, memberi 

masyarakat Surabaya sebuah 

kemungkinan bagi para pelaku industri 

kreatif untuk memproduksi sebuah film. 

Dengan variasi pendorong munculnya 

produksi sebuah film di Surabaya, maka 

akan muncul pula konsentrasi bidang di 

dalam sebuah keorganisasian film. Salah 

satunya ialah komponis film sebagai 

penata musik yang memberikan sebuah 

ilustrasi musik dalam sebuah film. 

Manusia dan musik merupakan 

simbiosis yang tak terelakan. Musik ada 

karena manusia membunyikan, 

sedangkan manusia menikmati susunan 

bunyi tersebut. Seiring berkembangnya 

zaman dalam membentuk ruang dan 

waktu, musik juga memiliki 

perkembangan peran dan fungsi dalam 

kehidupan manusia, salah satunya ialah 

menjadi bagian dari sebuah film. 

Komponis film merupakan aktor yang 

menghasilkan sensasi auditif dari sebuah 

film. 

 Seorang komponis film menuliskan 

musik dalam sebuah film, yang juga 
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disebut musik film. Musik film memiliki 

struktur yang secara spesifik mengikuti 

sebuah skenario dalam film yang ditulis 

oleh penulis skenario. Hal tersebut, 

seringkali merupakan buah dari 

kolaborasi dari sebuah tim dalam film 

yang terdiri dari komponis film yang 

berperan sebagai penulis musik dalam 

film, sutradara sebagai pengarah film, 

produser film sebagai individu yang 

memberikan pengarah keorganisasian 

dalam sebuah film baik dari segi 

finansial, perekrutan, hingga aspek kreatif 

dan music supervisor sebagai individu 

yang memberikan gambaran musik 

sementara atau yang bisa disebut sebagai 

temporary track. Namun proses kreatif 

dalam menuliskan sebuah komposisi 

musik dalam film akan sangat beragam. 

Kathryn Kalinak (2010:92) mengatakan 

bahwa: 

“Proses terhadap pembuatan komposisi 

untuk film score bergantung pada 

beberapa faktor: praktik institusional 

dan sirkulasi pada kekuatan didalamnya 

(studio besar seperti Hollywood, yang 

mana komponis ada bagian dari 

gabungan dari aneka ragam produksi, 

versus Bollywood, yang mana music 

director mengembangkan kebebasan 

yang bisa dirasakan dalam produksi 

sebuah musik, dan banyak yang 

merasakan status selebriti); hubungan di 

pekerjaan dalam sebuah film 

(kolaborasi jangkan panjang antara 

sutradara dan komponis, seperti 

contohnya, Steven Spielberg dan John 

Williams, atau Rainer Werner 

Fassbinder dan Per Raben); kekuatan 

sutradara dan ketertarikannya dalam 

men-determinasi komposisi musik 

(Akira Kurosawa, John Ford, Jean-Luc 

Godard, dan Wong Kar-wai merupakan 

beberapa sutrada yang mempunya 

keaktifan dalam membentuk musik 

untuk film mereka); dan personalitas 

individu dan tendensi dari komponis-

nya sendiri (seperti ganasnya Bernard 

Herrman yang bersiteguh, “Saya 

memiliki keputusan final terhadap 

musik saya; bila terjadi sebaliknya, saya 

menolak untuk menulis musik untuk 

film ini”)”. 

 

Komponen auditif dan visual tersebut 

dinikmati oleh penikmat film. Efektivitas 

penyampaian sebuah cerita yang 

didukung oleh produksi musik 

merupakan target utama seorang 

komponis film dalam menuliskan musik. 

Lalu, Stuart Fischoff  (2005: 1) juga 

mengatakan: 

“Films are generally fantasies. And 

fantasies by definition defy logic and 

reality. They conspire with the 

imagination. Music works upon the 

unconscious mind. Consequently, music 

works well with film because it is an 

ally of illusion. Music plays upon our 

emotions. It is generally a non-

intellectual communication. The listener 

does not need to know what the music 

means, only how it makes him feel. 

Listeners, then, find the musical 

experience in film one that is less 

knowing and more feeling. The 

onscreen action, of course, provides 

clues and cues as to how the 
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accompanying music does or is 

supposed to make us feel.” 

 

 

Dari penjelasan Fischoff (2005:1), 

komponis film mencoba mengkomuni-

kasikan pengalaman yang di ekspresikan 

melalui musik dalam sebuah film. Musik 

sangat bersangkutan dengan imajinasi dan 

bekerja dalam pikiran bawah sadar. 

Fischoff (2005:3) juga menjelaskan 

bahwa musik dan film mampu bergerak 

bersama dengan baik karena dua hal 

tersebut merupakan sebuah kesatuan ilusi. 

Pendengar tidak perlu memahami apa arti 

dari sebuah musik, mereka hanya peru 

merasakan musik tersebut. Lalu 

pendengar merasakan pengalaman 

musikal dari sebuah film tanpa mema-

hami, namun lebih cenderung kearah 

merasakan emosi di dalamnya. Emosi 

tersebut dapat digambarkan melalui 

musik sedih, tegang, gembira, optimis, 

hingga musik yang membuat penonton 

terkesan khawatir ketika mengantisipasi 

adegan selanjutnya. 

Ketika membahas mengenai antisipasi, 

maka hal tersebut berkaitan erat dengan 

kontinuitas. Musik sebagai agen konti-

nuitas dalam film dapat dikembangkan 

melalui berbagai komponen pendukung 

seperti musik tema, materi yang ritmikal, 

dan elemen musik seperti penggunaan 

instrumen maupun eksplorasi suara (Bartlimiej 

Piotr, 2012: 70) 

Komponis film di Surabaya memiliki 

keterbatasan terhadap media penunjang 

aktifitas yang berujung pada terbatasnya 

kondisi finansial. Keseluruhan situasi 

yang menyebabkan seseorang tidak da-

pat melaksanakan kegiatan produktifnya 

secara penuh harus diperhitungkan 

(Wahyudi, 2007:83). Akibat lain dari 

kondisi tersebut ialah minimnya produsen 

film di Surabaya dikarenakan tingginya 

harga infrastruktur seperti bia-ya sewa 

studio rekam dengan skala pro-fesional 

yang dibutuhkan dalam proses pembuatan 

sebuah film dan musisi untuk memainkan 

komposisi yang ditulis oleh komponis 

film. Dalam menghadapi ma-salah 

tersebut, para komponis film di Surabaya 

yang memiliki minat terhadap bidang ini 

akan mencoba mencari solusi mengenai 

bagaimana mereka akan mengeksekusi 

karya mereka. 

Hal tersebut memberikan peneliti 

landasan dalam melihat bagaimana ak-

tifitas para komponis film di Surabaya 



AntroUnairdotNet, Vol.VI/No.2/Juli  2017, hal 183 

 

 

183 

yang akan diukur melalui tingkat pro-

duktifitas dan apresiasi, termasuk dida-

lamnya, peneliti akan melihat bagaimana 

komponis film di Surabaya menjaga 

eksistensinya. 

 

 

 

Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah metode studi deskriptif. 

Mardalis (1999:26) mengungkapkan, 

metode studi deskriptif merupakan upa-ya 

pendeskripsian kondisi-kondisi yang 

terjadi sekrang ini terjadi. Tujuan pene-

litian ini ialah menggambarkan realita 

empiris yang sesuai dengan fenomena 

secara rinci dan mengungkap gejala se-

cara holistis kontekstual dengan pe-

ngumpulan data dari informan sebagai 

instrumen kunci. 

Penelitian mengenai aktivitas kom-

ponis film di Surabaya ini dilakukan 

dengan cara mewawancarai komponen 

kunci yang memahami pokok perma-

salahan dalam tulisan ini. 

Menurut James P. Spradley (1997:35), 

informan ialah seseorang yang 

menuturkan informasi atau data yang 

dibutuhkan oleh etnografer dengan 

menggunakan bahasa maupun dialeknya 

sendiri sesuai dengan budaya mereka. 

Dalam penelitian ini, informan dipi-

lih dengan cara purposif, dengan kata lain 

dapat memberikan informasi mengenai 

penelitian yang akan ditu-liskan. James P. 

Spradley (1997: 61) me-nuliskan kriteria 

informan sebagai berikut: 

1) Enkulturasi penuh 

2) Keterlibatan langsung 

3) Waktu yang cukup 

4) Non-analistis 

Empat kriteria diatas menjadi poin 

penting dalam penelitan mengenai 

aktifitas komponis film di Surabaya. 

Informan yang memiliki keterlibatan 

langsung dan enkulturasi penuh dianggap 

peneliti mampu memberikan kumpulan 

data yang relevan. Selain itu informan 

harus memeiliki waktu yang cukup 

sehinggap dapat memberikan informasi 

secara menyeluruh sesuai dengan konteks 

penilitian. 

Dalam menggali data di penelitian 

ini, informan dibagi menjadi dua, yaitu 

informan kunci (key informant) dan 

informan pangkal. Informan kunci 

merupakan orang yang dianggap bisa 
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memberikan informasi mengenai aktifitas 

komponis film di Surabaya secara 

menyeluruh, sedangkan informan pangkal 

merupakan orang yang dianggap mampu 

memberikan gambaran mendasar ataupun 

informasi pendukung dalam memahami 

aktifitas komponis film di Surabaya. 

(Koentjaraningrat, 1973: 152) 

Dari kriteria informan yang 

disebutkan diatas, maka peniliti memilih 

nama-nama informan berikut: 

1) Ayu Dwi Nastiti ialah komponis 

film yang pernah berkontribusi 

dalam UKM Sinematografi di 

Universitas Airlangga. Ia memulai 

aktifitasnya sebagai komponis film 

pada tahun 2008. 

2) Hendra Jaya menjadi komponis 

film pada tahun 2009 atas ajakan 

temannya dalam ajang L.A Lights 

Indiefest. Ia menjadi informan 

dalam penelitian ini atas dasar 

keputusannya menjadikan 

komponis film sebagai profesinya. 

3) Rizal Wahyu merupakan komponis 

film yang berasal dari Malang. 

Gomes, sapaan akrab dari Rizal 

sedang menempuh kuliah di ITS. Ia 

menjadi komponis film sejak… 

dan karyanya yang terakhir ialah 

musik untuk video pendek 

Delivering Happiness, sebuah 

video kompetisi yang diadakan 

oleh Go-Jek. Gomes menjadi 

informan kunci dalam penelitian 

mengenai aktifitas komponis film 

di Surabaya.  

4) Ozie Irham adalah alumni dari 

Institut Teknologi Sepuluh 

November, sekarang Ozie aktif 

sebagai gitaris jazz, dan ia terjun 

kedalam bidang musik film karena 

tugas kuliah dan mendapat 

kesempatan setelah ajakan teman-

temannya ketika mendapatkan 

proyek yang bersifat komersil. 

5) Vincent ialah mahasiswa 

Universitas Ciputra yang menekuni 

musik film setelah diajak 

berkolaborasi dengan teman-

temannya di kampus. Pada 

awalnya ia aktif sebagai musisi 

yang memainkan musik metal. 

6) Gema Swaratyagita merupakan 

komponis yang pernah menuliskan 

musik untuk film independen. 

Gema berprofesi sebagai guru 

piano. Selain itu, ia pun aktif dalam 
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organisasi bernama Pertemuan 

Musik Surabaya sebagai ketua 

umum. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Sebagai kota yang memiliki 

masyarakat dengan heterogenitas  

aktifitas, Surabaya merupakan ladang 

bagi kemunculan banyak aktivitas baru, 

salah satunya komponis Film. 

Kemunculan banyak kegiatan tersebut 

dilatarbelakangan oleh banyak hal seperti 

terbukanya arus informasi, pembangunan 

infrastruktur yang memunculkan 

pengaruh banyak investor, hingga faktor 

percepatan pembangunan ekonomi. 

Sebagai masyarakat heterogen, 

masyarakat Surabaya juga terbuka 

terhadap hal-hal baru. 

Komponis film merupakan satu 

komoditi baru yang muncul di Surabaya 

yang berkembang dari sebuah hobby dan 

passion. Kemunculan yang begitu cepat 

ditandai dengan banyaknya kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan 

perfilman, mulai dari ajang kompetisi 

film indie, seminar, hingga kemunculan 

unit kegiatan baru di lingkungan 

akademisi seperti Universitas.  

Dengan semakin terjangkaunya alat-

alat pendukung dalam memproduksi film 

seperti kamera dan microphone yang juga 

didukung oleh semakin banyaknya orang 

yang mampu memberikan wawasan untuk 

mengoperasikan alat tersebut, maka 

kemungkinan dalam memunculkan 

pelaku film semakin besar. 

Kemudahan tersebut memberi banyak 

peluang bagi sebagian masyarakat untuk 

memproduksi film. Hal tersebut direspon 

baik oleh banyak kalangan yang ditandai 

dengan banyaknya kompetisi dan festival 

film yang dapat dengan mudah diikuti 

oleh semua kalangan. Hal tersebut 

didukung pula oleh maraknya fenomena 

indie. Fenomena indie atau yang sering 

disebut indie movement ini banyak 

dilakukan oleh para pelajar ataupun orang 

yang tertarik memproduksi film, yang 

populer dengan istilah Film Indie. 

Mayoritas para pelaku film 

mengawali bidang ini dari pergerakan 

independen. Ciri dari pergerakan ini ialah, 

pendanaan dan proses produksi mandiri, 

yang artinya tidak melibatkan korporasi 

dari segi pendanaan produksi maupun 

distribusi. 
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Selain itu media sosial berbasis video 

seperti YouTube, Vimeo, Instagram, 

Facebook turut mendukung simbiosis 

yang muncul antara film maker dengan 

komponis film. Hal tersebut menjadi 

semakin progresif dikarenakan banyak 

perusahaan yang tertarik dalam 

menggunakan film sebagai media 

pemasaran.  

Film sebagai bidang yang melibatkan 

banyak disiplin berimbas pada situasi 

kolaborasional seperti penguasaan teknik 

kamera, penulisan skenario atau script, 

fashion, art directing, manajemen 

produksi, audio dan musik. Berdasarkan 

hal tersebut, maka munculah komponis-

komponis film di Surabaya. Mayoritas 

komponis film di Surabaya mulai 

menggeluti bidang ini diawali dengan 

ajakan salah seorang kawannya yang 

terlibat dalam proses pengerjaan film.  

Tolok ukur ajakan para pelaku film di 

Surabaya dalam memilih komponis film 

yang akan diliatkan yakni mampu 

memainkan alat musik dan 

mengoperasikan media rekam dan alat 

produksi musik digital. 

Setelah proses tersebut, maka 

sutradara yang mengarahkan film akan 

memberikan film tersebut kepada 

komponis. Para komponis film di 

Surabaya memiliki keterikatan yang 

cukup kuat dalam berkomunikasi dengan 

sutradara sebagai pengarah cerita dalam 

film. Hal tersebut dianggap sebagai 

sebuah kebutuhan dalam menyampaikan 

cerita dalam sebuah film melalui musik.  

Di Surabaya sendiri terdapat 3 tipe 

komponis yang didapati peneliti, yakni: 

1) Komponis film eksklusif 

2) Komponis film temporer 

3) Komponis film sukarela 

Komponis film eksklusif yakni, 

komponis yang menjadikan kegiatan ini 

menjadi pekerjaan utama dan komponis 

tersebut memiliki usaha untuk terus 

memperbaiki aspek estetika dan etika 

dalam pengerjaan sebuah musik film, 

selain itu komponis film tipe ini selalu 

mencoba melakukan proses pemasaran, 

dan mencari wawasan terkait dengan 

proses produksi musik untuk film. 

Setelah komponis film eksklusif, 

peneliti menemukan tipe lain yakni 

komponis film temporer. Yang dimaksud 

ialah, komponis film yang cenderung 

bekerja paruh waktu atau titel tersebut 

datang ketika pihak lain 



AntroUnairdotNet, Vol.VI/No.2/Juli  2017, hal 187 

 

 

187 

membutuhkannya sebagai seorang 

komponis film dan telah mendapatkan 

penghargaan berupa uang dari hasil 

karyanya sebagai komponis film.  

Komponis film sukarela yang dimaksud 

dalam penelitian ini ialah, seseorang yang 

secara sukarela menjadi komponis film 

tanpa mengharapkan sebuah imbalan atau 

intensi khusus untuk menjadikan aktifitas 

komponis film sebagai wawasan yang 

akan diperdalam. 

 

Simpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa aktifitas komponis 

film di Surabaya menjadi optimal apabila 

film maker di Surabaya memproduksi 

sebuah film. Hal tersebut dapat dilihat 

dari produktifitas para informan yang 

mayoritas bergantung pada ajakan para 

film maker yang akan memproduksi film. 

Meskipun beberapa informan yang 

tergolong pada Komponis Film Temporer 

dan Komponis Film Sukarela memiliki 

ketertarikan terhadap aktifitas ini, namun 

mereka masih memilih untuk melakukan 

hal lain diluar menuliskan musik untuk 

film dan belum ada upaya signifikan 

untuk menunjang aktifitasnya sebagai 

komponis film kearah profesi. Di lain sisi, 

Komponis Film Eksklusif cenderung 

lebih aktif dalam menunjukkan karya-

karyanya dan lebih meluangkan waktu 

untuk mendapatkan kesempatan dalm 

mengerjakan musik film. 

Apresiasi yang mereka peroleh pun 

beragam. Mulai dari pujian hingga uang 

dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga 

puluh juta rupiah). Variasi tersebut 

disebabkan oleh motivasi dibalik para 

komponis film dalam menerjuni bidang 

ini. 

Alat yang mereka gunakan pada 

umumnya ialah komputer, DAW beserta 

dengan peranti lunak tambahan seperti 

intrumen virtual, synthesizer, dan audio 

effects plugin. Peranti lunak tersebut 

mereka dapatkan dari pengunduhan 

melalui internet. Dengan hal-hal tersebut 

mereka mampu melakukan aktifitasnya 

sebagai komponis film secara efektif dan 

efisien. 

Aktifitas mereka pada umumnya 

diawali dari wadah-wadah yang merujuk 

pada kegiatan perfilman seperti UKM 

(Unit Kegiatan Mahasiswa) dan 

komunitas film di Surabaya. Para 

informan menyebutkan bahwa ajakan dari 
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kawan-kawan mereka adalah berdasarkan 

dari penilaian bahwa kandidat komponis 

film mampu mengoperasikan peranti 

musik digital dan mampu memainkan alat 

musik. 
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