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ABSTRAK  

 

Pada laporan ini fokus pembahasan akan melingkupi teknik penulisan 

naskah dan editing dalam bagian Media Production center di Badan Kependudukan 

Kekeluargaan Berencana Nasional (BBKN) Provinsi Jawa Timur. Penulisan naskah 

sangat penting dalam tahapan Pra Produksi dalam proses pembuatan film pendek, 

iklan layanan masyarakat maupun konten – konten untuk media social. Melalui 

Scripwritter, konsep untuk sebuah konten video ataupun film akan lebih menarik 

dan tersusun sesuai konsep yang diinginkan. Hal ini dianggap sebagai salah satu 

langkah yang yang bagus untuk mempromosikan sebuah ide atau konsep film agar 

konten – konten yang dihasilkan untuk social media perusahaan lebih menarik. 

Selain melalui tahapan pra produksi dan setelah produksi, adapun yang dinamakan 

dengan post produksi untuk editing sebuah hasil produksi. Hasil yang bagus mampu 

mempermudah dalam proses editing video atau film, sehingga menghasilkan film 

dan video yang lebih menarik.  

 Untuk mengembangkan kreatifitas dalam penulisan naskah dan editing 

penulis berkesempatan melakukan kerja praktik di Badan Kependudukan 

Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur dalam bagian 

Media Production Center. Peran seorang Scripwritter dan Editing sangat 

dibutuhkan untuk menunjang sisi entertainment, promosi, branding dan laporan 

hasil kerja perusahaan dalam memikat pihak sponsor. Oleh karena itu, dalam 

penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mengambil judu “Script Writer pada 

bagian Media Production Center di Badan Kependudukan dan Kekeluargaan 

Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur”. 

 

Kata Kunci : Script Writer dan Editing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Gerakan Keluarga Berencana merupakan buah perjuangan tokoh-tokoh 

pelopor Keluarga Berencana baik dari dalam maupun luar negeri. Gerakan KB 

diluar negeri dipelopori oleh Inggris dan Amerika pada awal abad XIX dengan 

tokohnya Marie Stopes dan Margareth Sanger, sedangkan di Indonesia tokoh yang 

terkenal adalah dr. Suliani Suroso dari Yogyakarta. Berkat dukungan tokoh-tokoh 

KB Indonesia, maka pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung IDI (Ikatan Dokter 

Indonesia) Jakarta pada jam 19.00 WIB dengan resmi dibentuk perkumpulan 

Keluarga Berencana Indonesia lengkap dengan susunan pengurusnya yang ditunjuk 

oleh dr. R. Soeharto. Pada tanggal 7 September 1968 keluar instruksi Presiden No. 

26 tahun 1968 kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat yang isinya antara 

lain: 

1. Membimbing, mengkoordinator, serta mengawasi segala aspirasi yang ada 

di dalam masyarakat di Bidang Keluarga Berencana. 

2. Mengusahakan serta terbentuknya suatu badan/lembaga yang dapat 

menghimpun segala kegiatan di Bidang Keluarga Berencana serta terdiri 

dari unsur pembangunan dan masyarakat. 

 Dengan berkembangnya dan kemajuan teknologi di era saat ini perlunya 

memanfaatkan salah satunya media sosial dalam sebuah penyamapaian informasi. 

Baik facebook, twitter, Instagram dan youtube menjadi sebuah “alat” bagi 

perusahaan untuk menyampaikan informasi serta promosi program - program dan 

rencana yang akan dilakukan. Selain itu media sosial juga dapat dijadikan kekuatan 

untuk media promosi nama baik BKKBN dalam Nasional dan Internasional.  

 Instagram  tidak lagi menampilkan konten secara kronoligis, akan tetapi 

berdasarkan engagement konten. Namun hal itu juga dipengaruhi oleh jumlah likes, 

komentar, jumah penonton sebuah video, share, dan pengiriman direct message.  

Algoritma Instagram inilah mendorong para Social Media Strategis untuk 
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beradaptasi lebih jeli dalam membaca situasi. Memperhatikan kualitas dan 

relevansi sebuah konten agar dapat mencapai target yang ingin dicapai. 

 Berbicara mengenai konten, ini juga menjadi bahan dasar dalam pembuatan 

videography. Konten yang menarik akan melingkupi informasi yang dibutuhkan 

pengguna sosial media yang “dibumbui” dengan sedikit sentuhan seni. Dan 

perlunya ide yang menarik sekaligus kreatif dalam pembuatan naskah konten film. 

Secara umumnya penulisan naskah meliputi seperti, ide yang mempunyai sifat 

abstrak / kreatif, premis yang mencakup dalam keseluruhan isi cerita, Alur, Plot dan 

sebagainya. 

 Dalam hal ini, penulis memilih Perwakilan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur sebagai tempat 

untuk melakukan kerja praktik. Mengingat BKKBN merupakan sebuah instansi 

yang bergerak di bidang mitra, perlunya intensitas BKKBN dalam membranding 

perusahaannya terlihat aktif dalam entertainment dan berbagai media sosial yang 

dimiliki dengan perkembangan saat ini. Kreatifitas dalam konten yang diangkatpun 

memiliki daya tarik tersendiri bagi penulis. Sehingga, sebagai seorang mahasiswa 

yang wajib melakukan kerja praktik dan mengemban keahlian selama kuliah di 

Universitas Dinamika Surabaya.  

 Lingkup materi yang telah di dapat dari kerja praktik ini ialah bagaimana 

menjalankan tugas yang baik dan benar serta bertanggung jawab sebagai seorang 

Penulis Naskah (Script Writer). Menghasilkan sebuah karya lewat Naskah Video 

(Company Profile) dan Naskah Film Pendek yang bisa dijadikan arsip untuk 

kegiatan ke depan, dan untuk kenang-kenangan seluruh karyawan yang bekerja, 

staff serta pimpinan BKKBN. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakan diatas, maka permasalahan yang dapat 

disimpulkan selama Kerja Praktek di Perwakilan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, adalah antara lain 

sebagai  berikut : 
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1. Bagaimana cara pembuatan naskah film untuk profil perusahaan maupun 

film - film pendek yang dapat diambil dari program - program perusahaan. 

2. Bagaimana membuat sebuah naskah yang bersifat abstrak, kreatif, dan 

menarik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pada kerja praktik kali ini dilakukan secara tim. Penulis berperan sebagai 

Penulis Naskah (Script Writer) di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Adapun batasan masalah 

yang menjadi pembahasan laporan ini agar lebih terarah diantaranya mencakup 

beberapa hal, sebagai berikut : 

1. Pembuatan script / naskah yang tanpa divisualisasikan ke story board. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Kerja Praktik yang dilakukan 

di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Provinsi Jawa Timur menjadi Script Writer pada bagian Media Production Center 

di BKKBN Jawa Timur. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan dari Kerja Praktik ini, adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Manfaat bagi penulis 

a. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

perkuliahan dengan kerja lapangan. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara 

teori maupun pesikis. 

c. Menambah pengalaman kerja di bidang Hubungan Masyarakat. 

d. Membentuk sikap Profesional dalam bekerja. 
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1.5.2 Manfaat bagi perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswi 

yang melakukan Kerja Praktik. 

c. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang 

multimedia. 

1.5.3 Manfaat  bagi Akademik 

a. Mengaplikasikan keilmuan manajemen produksi, dan pra produksi. 

b. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik 

di tengah-tengah dunia kerja. 

c. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industry. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Instansi 

 

 

 

 

 

2.2 Sejarah BKKBN  

 Gerakan Keluarga Berencana merupakan buah perjuangan tokoh-tokoh 

pelopor Keluarga Berencana baik dari dalam maupun luar negeri. Gerakan KB 

diluar negeri dipelopori oleh Inggris dan Amerika pada awal abad XIX dengan 

tokohnya Marie Stopes dan Margareth Sanger, sedangkan di Indonesia tokoh yang 

terkenal adalah dr. Suliani Suroso dari Yogyakarta. Berkat dukungan tokoh-tokoh 

KB Indonesia, maka pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung IDI (Ikatan Dokter 

Indonesia) Jakarta pada jam 19.00 WIB dengan resmi dibentuk perkumpulan 

Keluarga Berencana Indonesia lengkap dengan susunan pengurusnya yang ditunjuk 

oleh dr. R. Soeharto.  

 Pada tanggal 7 September 1968 keluar instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 

kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat yang isinya antara lain:  

1. Membimbing, mengkoordinator, serta mengawasi segala aspirasi yang ada 

di dalam masyarakat di Bidang Keluarga Berencana.  

2. Mengusahakan serta terbentuknya suatu badan/lembaga yang dapat 

menghimpun segala kegiatan di Bidang Keluarga Berencana serta terdiri 

dari unsur pembangunan dan masyarakat.  

 Berdasarkan instruksi Presiden, Menteri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 

11 Oktober 1968 mengeluarkan SK No. 35/Keppres/Kesra/X/1968 tentang 

pembentukan tim yang akan mengadakan persiapan bagi pembentukan sebuah 

Lembaga Keluarga Berencana dan mengelola segala jenis bantuan. Maka pada 

Nama Istansi : Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga  

     Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur 

Alamat : Jl. Airlangga No. 31-32, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa  

   Timur 

Telp/Fax : (031)5022331 / 087855674215 

Email  : prov.jatim@bkkbn.go.id / bkkbnjatim@gmail.com 

Wabsite  : jatim.bkkbn.go.id 

 

 

mailto:prov.jatim@bkkbn.go.id
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tanggal 17 Oktober 1968 dengan SK No. 36/Keppres/X/1968 dibentuk Lembaga 

Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus lembaga semi pemerintah.  

 Pemerintah telah memastikan program Keluarga Berencana adalah bagian 

integral dari Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama. Oleh karena itu satu tahun 

kemudian pemerintah memutuskan bahwa sudah waktunya mengambil alih 

program Keluarga Berencana menjadi program pemerintah yang sepenuhnya.  

 Dengan alasan tersebut diatas program Keluarga Berencana dijadikan 

program Nasional sedangkan untuk mengelolanya dibentuk Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional dengan Keppres No. 8 Tahun 1970, dasar 

pertimbangan pembentukan BKKBN.  

Adapun pertimbangan dibentuknya BKKBN tersebut adalah:  

1. Program Nasional Keluarga Berencana perlu ditingkatkan dengan jalan 

lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang 

tersedia.  

2. Seluruh program harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, baik 

masyarakat sipil maupun pemerintah secara maksimal.  

3. Program Keluarga Berencana ini perlu diselenggarakan secara teratur dan 

terencana ke tujuan dan sasaran yang ditetapkan.  

 Dengan keluarnya Keppres No. 8 Tahun 1970 dirasakan adanya kekurangan 

sehingga dikeluarkannya Keppres No. 33 Tahun 1972, yang menjelaskan bahwa 

status BKKBN diperjelas menjadi lembaga pemerintah non departemen yang 

berkedudukan langsung di bawah Presiden.  

 Sejak berakhirnya pemerintahan orde baru antara kurun waktu 1997-1999, 

BKKBN yang tadinya masih ikut ke pusat dalam arti vertikal dan dengan 

bersamaan itu muncul undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah 

dimana tugas dan wewenang diatur oleh masing-masing daerah, kemudian setelah 

adanya UU No. 22 Tahun 1999, muncul Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang 

kelembagaan dimana keputusan tersebut membahas mengenai Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintahan 

Non departemen.  



7 
 

 Dalam pasal 43 Keputusan Presiden bahwa Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah 

di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyusul pasal 43 yaitu pasal 44, 

bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 BKKBN 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di Bidang Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera.  

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN.  

c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah, Swasta, 

Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Bidang 

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.  

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan 

perlengkapan dan rumah tangga.  

 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 

BKKBN mempunyai kewenangan sebagai berikut:  

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.  

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara 

makro.  

c. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka 

kematian ibu, bayi dan anak.  

d. Penetapan sistem informasi di bidangnya.  

e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan 

yang berlaku yaitu:  

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di Bidang Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera.  

b) Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga. 
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2.2.1 Sejarah Program BKKBN 

Tahap pelaksanaan program Keluarga Berencana secara singkat dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

1. Sebelum tahun 1970  

Pelaksanaan pelayanan KB dikembangkan melalui pendekatan  

pribadi mengingat pada waktu itu pemerintah republik Indonesia belum 

menyetujui gagasan KB. Pada masa ini KB masih bersifat perorangan hanya 

dikalangan keluarga menengah ke atas. 

2. Periode 1970-1975  

Pada tanggal 29 Juni 1970 Keluarga berencana dinyatakan sebagai 

program KB Nasional. Pelaksanaan program pada saat ini masih bersifat 

perluasan jangkauan yang ditandai dengan gencarnya kampanye KB 

melalui media massa. Pelayanan KB dilakukan melalui pendekatan klinik, 

pada periode ini diperkenalkan visi program berupa pelembagaan dan 

pemberdayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 

3. Periode 1975-1980  

Sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya pelaksanaan program 

Keluarga Berencana lebih diarahkan pada upaya pembinaan menuju 

tahapan perlembagaan. Pada dimensi pelembagaan ini, strategi program KB 

Nasional diarahkan untuk mendapat dukungan seluruh komponen 

masyarakat, diterima di seluruh wilayah, serta dipraktekan oleh setiap 

keluarga. Pada tahap ini mulai dilakukan rintisan model partisipasi 

masyarakat melalui penyiapan kelembagaan dengan peran serta masyarakat 

dalam program KB Nasional di tingkat Desa sampai dengan tingkat RT/RW 

dalam bentuk Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Kelompok Akseptor. 

Pada periode ini juga dikenal mekanisme operasional. Pola kerja Petugas 

Lapangan KB (PLKB) pada tahap ini adalah melaksanakan 10 langkah kerja 

Petugas Lapangan KB (PLKB) untuk memutar roda mekanisme 

operasional. 

4. Periode 1980-1990  

Pelaksanaan program KB Nasional pada periode ini mulai ditumbuh 

kembangkan pola pelayanan KB Mandiri dengan penyelenggaraan 
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pelayanan oleh sektor swasta dalam hal ini bidan dan dokter praktek swasta. 

Pendekatan yang digunakan adalah PENDEKATAN 

KEMASYARAKATAN.  

5.  Periode 1990-1999  

Kelembagaan program KB Nasional semakin kokoh dengan 

lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1992 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pada 

periode ini terdapat suatu upaya pembinaan ketahanan keluarga dengan 

diperkenalkannya kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, 

dan Bina Keluarga Lansia. Bersamaan dengan itu juga dalam upaya 

pemberdayaan ekonomi keluarga telah dibentuk suatu program TAKESRA 

dan KUKESRA, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), dan 

Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna Pengentasan Kemiskinan (KPTTG 

Taskin).  

6.  Periode 2000-an (era baru)  

Pada periode ini Program KB Nasional berorientasi pada upaya 

pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan lingkungan strategis 

yang bercirikan transparansi, demokratisasi, desentralisasi dan 

debirokratisasi, hak asasi manusia, akuntabilitas publik, kesetaraan dan 

keadilan jender, hak-hak reproduksi dan supremasi hukum. 

 

2.2.2 Sejarah Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi 

 Semenjak memasuki era reformasi, kita makin sering mendengar istilah 

advokasi. Istilah ini tidak hanya digunakan di kalangan LSM/Organisasi non 

Pemerintah (Ornop), tetapi juga makin sering digunakan oleh Pemerintah. Istilah 

advokasi terkesan dipakai untuk mengganti istilah “penerangan motivasi” dan 

“koordinasi” yang selama ini lebih sering dipakai. Mudahmudahan pemakaian 

istilah ini bukan karena sekedar latah terhadap sesuatu yang sedang “trendy”, atau 

untuk “menyesatkan”, tetapi digunakan berdasarkan pemahaman akan hal-hal yang 

esensial dalam advokasi itu sendiri. 

 Bisa dilihat dari sejarah penggunaan istilah advokasi dimaksudkan untuk 

menunjukan suatu bentuk program komunikasi yang dijiwai oleh semangat 
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“perjuangan”, tawar-menawar‟ bahkan “pertarungan”. Oleh karena itu, jelas kata 

ini tidak cocok untuk digunakan dalam proses komunikasi yang dijiwai oleh 

semangat “sekedar melaksanakan tuga”. 

 Istilah advokasi secara resmi mulai digunakan di lingkungan BKKBN 

dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Nomor: 10/HK010/B.5/2001, tanggal 17 

Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN. Dalam keputusan Menteri 

tersebut ditetapkan adanya Direktorat Advokasi dan KIE sebagai pengembangan 

dari Biro Penerangan dan Motivasi. Selain itu dikenal pula beberapa Sub.Dit. 

Advokasi pada beberapa direktorat di lingkungan Deputi Keluarga Berencana dan 

Kesehatan. Reproduksi. Dengan terjadinya perubahan ini maka operasional 

program KB di lapangan perlu dilakukan penyesuaian dari pendekatan 

“Penerangan-Motivasi” atau pendekatan “Komunikasi-Informasi-Edukasi” 

menjadi pendekatan “Advokasi dan KIE”. Perubahan ini dilakukan untuk 

memenuhi tuntutan perkembangan global dimana telah terjedi perubahan 

paradigma kepemerintahan yang dijiwai oleh semangat “Reinventing Government” 

dan “Demokratisasi”. 

 Dengan pendekatan Advokasi dimaksud dalam opersional program di 

lapangan kita dapat makin mengedepankan:  

a. Penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (termasuk jender).  

b.  Pelayanan yang lebih prima.  

c.  Peran serta aktif masyarakat ketimbang pemerintah.  

 Seiring dengan perubahan pendekatan ini maka para Pengelola Program KB 

di Propinsi, Kabupaten/Kota sampai kepada Petugas Lapangan KB, khususnya para 

Penyuluh KB perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Advokasi.   
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2.2.3 Overview Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.1  Logo BKKBN Jawa Timur 

  (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Bkkbn.jpg) 

 

  Gambar 2.2 Peta Lokasi BKKBN Jawa Timur 

(Sumber : www.maps.google.com) 
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       Gambar 2.3 Letak BKKBN Jawa Timur 

          (Sumber: Google Maps Street View) 

 

 Gambar 2.4 Tampilan Utama Website BKKBN Jawa Timur 

     (Sumber: http://jatim.bkkbn.go.id/) 
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Gambar 2.5 Tampilan konten berita dalam website BKKBN Jawa Timur 

(Sumber: http://jatim.bkkbn.go.id/)  

 

2.3 Visi dan Misi BKKBN 

a. Visi 

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. 

b. Misi : 

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan kependudukan. 

2. Menyelenggarakan Keluarga Berancana dan Kesehatan 

Reproduksi. 

3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga. 

4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga. 

5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara 

konsisten. 

c. 5 Nilai BKKBN 

1. Cerdas adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal 

secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan yang dihadapi. 
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2. Tangguh adalah perilaku memiliki semangat pantang 

menyerah untuk mencapai tujuan. 

3. Kerjasama adalah perilaku untuk membangun jejaring 

dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, 

percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang 

kondusif untuk mencapai tujuan bersama. 

4. Integritas adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan 

konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan. 

5. Ikhlas adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pra Produksi 

 Tahapan Produksi : Pra Produksi – Tahapan pra produksi adalah tahapan 

dimana semua persiapan benar-benar di desain dan dipersiapkan dengan sangat 

matang. Pada tahap ini dilakukan sejumlah persiapan pembuatan film, di antaranya 

meliputi penulisan naskah skenario, menentukan jadwal pengambilan gambar, 

mencari lokasi, menyusun anggaran biaya, mencari/mengaudisi calon pemeran, 

mengurus perizinan, menentukan staf dan kru produksi, mengurus penyewaan 

peralatan produksi film, dan juga persiapan produksi, pascaproduksi, dan 

persiapan-persiapan lainnya. Konsep film akan dibayangkan dan divisualkan oleh 

sang sutradara sehingga dalam bayangan tersebut bisa dibuatkan sebuah naskah 

dibantu oleh seorang script writer atau penulis naskah. 

 

Gambar 3.1 Contoh seorang sutradara dan penulis naskah melakukan diskusi 

(sumber : twitter pidi baiq) 

 Anggaran produksi akan dibuat untuk memperkirakan berapa biaya yang 

akan digunakan untuk produksi film tersebut. Jika produksinya berbentuk besar, 

maka akan diperhitungkan juga asuransi sebagai bentuk antisipasi jika terjadi hal 

yang tidak diinginkan. 
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 Dalam tahapan ini juga sudah mulai dipekerjakan kru-kru di beberapa 

departemen untuk membantu proses persiapan sebelum produksi. Kru-kru yang 

dipekerjakan akan disesuaikan dengan kebutuhan cerita dan juga berapa besar biaya 

produksi yang bisa disiapkan. Seperti halnya film-film produksi Hollywood yang 

mana mempekerjakan ratusan kru dan juga pemain. 

 Namun jika film yang akan dibuat masih berskala kecil atau indie 

(independen) yang mana memiliki anggaran produksi rendah, maka memiliki 

delapan kru saja (atau bahkan kurang) sangat memungkinkan untuk dilakukan 

untuk menghemat biaya produksi. Pada tahapan pra produksi dibagi menjadi tiga 

tahapan, yang antara lain : 

• Penemuan ide: Menemukan sebuaha gagasan atau ide yang kemudian 

melakukan sebuah riset atas ide atau gagasan tersebut yang kemudian 

mengembangkannya menjadi sebuah naskah. 

• Perencanaan: proses penentuan waktu produksi, pemilihan lokasi serta artis 

dan crew yang akan digunakan dan menetapkan naskah yang akan 

digunakan. 

• Persiapan: pembuatan setting tempat, memeriksa dan melengkapi peralatan 

yang digunakan. 

•  

3.2 Penulisan Naskah 

 Penulisan Naskah Skenario (Script Writer) adalah salah satu aktivitas pada 

tahap praproduksi dalam proses pembuatan film. Tahap praproduksi merupakan 

tahapan awal di mana ide cerita diciptakan. Selain ide, aktivitas pada tahap 

praproduksi adalah menyiapkan perekaman, serta para pemeran dan kru film mulai 

bekerja. Menulis naskah skenario merupakan kegiatan menuliskan ide dan isi dari 

suatu cerita dalam bentuk yang sudah ditentukan dengan tujuan akhir bisa 

divisualisasikan dalam bentuk pengambilan gambar. Bentuknya bisa berupa 

skenario televisi (tv-play) atau naskah film. Tujuan dari format pembuatan naskah 

skenario untuk memudahkan ketika pembuatan film.  

 Agar terbiasa membaca format naskah skenario, bisa mempelajarinya 

terlebih dahulu melalui naskah skenario yang sudah jadi. Namun, bukan formatnya 
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yang penting tetapi isi naskahnya. Seperti fungsinya, format hanyalah suatu 

ketentuan teknis yang digunakan agar membantu dalam setiap proses pembuatan 

film. Skenario adalah rangkaian cerita yang ditulis secara utuh oleh seorang penulis. 

Hasil akhir dari sebuah tulisan itu berupa visualisasi dalam rupa gambar yang berisi 

adegan-adegan dari isi cerita.  

 Orang yang mempunyai pekerjaan menulis naskah film itu dinamakan 

scriptwriter. Untuk pembuatan film, naskah yang selesai ditulis bisa langsung 

divisualisasikan dalam reka adegan, sedangkan dalam pembuatan film animasi, 

proses selanjutnya setelah penulisan skenario adalah penggambaran storyboard, 

pembuatan art concept, character and environment modeling, rigging, animating 

serta diakhiri dengan proses compositing dan editing. 

 

3.2.1 Naskah Skenario Film Animasi 

 Pengertian animasi merupakan rangkaian gambar hasil rekayasa visual. 

Dalam penyusunan naskah film animasi, dibutuhka beberapa proses, dari berupa 

ide, gambar, dan visual. Rangkaian proses itu di antaranya: 

• Dope Sheet, merupakan panduan bagi animator yang berfungsi 

menyelaraskan watak tokoh, gerak, dan dialog. Selain penyelarasan, dope 

sheet juga berfungsi untuk melihat posisi tangkapan gambar yang sesuai 

dengan rangkaian cerita. Hal ini menghindari gambar yang terbuang sia-sia, 

sehingga penggunaan waktu dalam menggambar terpakai secara efesien. 

• Storyboard, merupakan recana visual ketika menggambar animasi. 

Storyboard memudahkan animator dalam mengembangkan ide yang 

diberikan oleh penulis naskah. 

• Key Animator, yaitu kegiatan menggambar animasi kunci. 

• Cleaning (Inker), merupakan proses mempertebal dan mempertegas apa 

yang telah digambar. Gambar yang telah dibuat dengan pensil secara 

manual, dipertebal menggunakan drawing pen agar jelas ketikan dipindai. 

• Scan, yaitu proses pindai gambar yang telah dipertebal ke dalam format 

gambar digital. 
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• Tracing, merupakan proses mengubah format bitmap ke dalam format 

vektor. 

• Coloring, merupakan proses memberikan warna pada gambar yang telah 

dipindai. Porses pewarnaan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi 

yang tersedia diperangkat komputer. 

• Membuat background, merupakan proses membuat latar tempat untuk 

penempatan animasi yang akan dibuat. Setelah latar dibuat, lalu animasi 

yang telah dibuar digabungkan dengan latar tersebut agar menjadi satu 

kesatuan. 

• Lip-Synch, merupakan proses menyelaraskan gerakan mulut pada animasi 

dengan apa yang diucapkan. 

• Dubbing, merupakan proses mengisi suara untuk animasi yang telah dibuat. 

3.2.2 Langkah - Langkah Penulisan Naskah Skenario 

 Secara umum, langkah-langkah menulis skenario yaitu sebagai berikut: 

1. Ide, mempunyai sifat yang abstrak, jadi masih tak terlihat. Ide dapat berasal 

dari mana saja. Ide adalah konsep besar yang akan dibuat menjadi sebuah 

cerita dalam bentuk skenario. Naskah skenario bisa terwujud apabila 

memulai untuk menulis dan membuat outline sesuai format . 

2. Premis adalah simpulan dari ide-ide yang sudah bermunculan ke dalam 

sebuah kalimat yang jelas. Premis biasanya terdiri dari satu kalimat yang 

dipaparkan secara jelas dan tegas. Serta mencakup keseluruhan dari isi 

cerita. 

3. Alur, adalah runtuyan jalannya cerita atau kronologis peristiwa demi 

peristiwa dari awal sampai akhir cerita. 

4. Plot adalah kronologis peristiwa yang berupa pergerakan cerita dari satu 

kejadian ke kejadia yang lain hingga saling berkaitan, sengaja dibenturkan 

untuk menimbulkan ketegangan, klimaks, antiklimaks, hingga ending. 

5. Pembuatan Deskripsi Karakter, berisi penjelasan tentang nama karakter, 

jenis kelamin, usia, hobi atau kebiasaan, ciri-ciri fisik, ukuran tinggi dan 

berat badan, serta latar belakang kehidupan tokoh. Tujuan dari pembuatan 

deskripsi karakter adalah untuk membuat penanaman informasi sehingga 
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penonton dapat memahami isi cerita. Selain itu, deskripsi karakter juga 

dibutuhkan untuk mempermudah penonton dalam mengenal karakter tokoh 

antara lain : 

1) Sekuens atau Storyline, adalah rangkaian kelompok cerita yang akan 

dibentuk di tiap babak-babak. Sekuens berbentuk garis besar dari 

cerita yang akan ada di setiap babak, mirip dengan chapter yang ada 

di film atau buku. 

2) Stepoutline, mempunyai tujuan untuk membantu memperjelas 

peristiwa-peristiwa lengkap dengan tegangan-tegangan yang ada di 

dalamnya. 

3) Treatment adalah rangkaian scene tanpa disertai dialog. Berisi 

tentang deskripsi apa yang ada pada scene tersebut. 

 

3.2.3 Format Penulisan Naskah Skenario 

 Dalam menulis skenario, ada beberapa aturan yang sangat berbeda dengan 

cara menulis karya fiksi lainnya. Dalam segi kebahasaan, tidak boleh ada kiasan 

dan dialog harus dibuat sedemikian nyatanya agar kru film dapat memahami 

imajinasi yang ditawarkan oleh penulis naskah dan dapat divisualisasikan. Format 

penulisan skenario mencakup ukuran kertas, jenis font yang digunakan, dan format 

dialog. 

 

Gambar 3.2 Contoh Format Penulisan Naskah Skenario 

(Sumber : Olahan Penulis) 
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Ukuran Kertas 

 Ukuran kertas yang digunakan untuk menulis naskah skenario yaitu 8,5 x 

11 (Letter). Jumlah baris maksimal yaitu 60 baris/lembar, dengan pengaturan 

margin kiri 1,0 dan margin kanan 7,4, Margin atas dan bawah masing-masing 0.5. 

Font 

 Font yang digunakan pada sat menulis naskah film yaitu Courier atau 

Prestige Pica dengan ukuran 12 point. 

Scene Headings 

 Nama lain dari Scene Headings yaitu Shot headings atau Slug Line. Diatur 

dengan jarak sebelah kiri 1,7 dari kiri dan 1,1 dari kanan. Scene heading mempunyai 

fungsi untuk membuat nomor urutan pada setiap scene. 

Nama Karakter 

 Dalam menulis naskah skenario, nama karakter ditulis dengan 

menggunakan huruf kapital yang diletakkan tepat berada di bawah Scene Headings. 

 

Dialog 

 Format dalam penulisan dialog, ditulis dengan margin kiri 2,7 dan margin 

kanan 2,4, berada tepat dibawah nama tokoh/karakter. 

Parenthetical 

 Parenthetical berfungsi untuk menunjukkan ekspresi yang harus dilakukan 

oleh karakter dalam pengucapan setiap dialog. 

Scene Transisi 

 Sesuai namanya, Scene Transisi mempunyai fungsi sebagai peralihan dari 

satu scene ke scene berikutnya. Istilah yang digunakan pada saat melakukan Scene 

transisi yaitu CUT TO dan FADE OUT. 
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3.2.4 Aplikasi untuk Menulis Naskah Skenario 

 Format yang digunakan untuk menulis naskah skenario mempunyai 

aturannya tersendiri. Agar tidak terjebak oleh aturan yang banyak adan rumit, ada 

beberapa aplikasi yang bisa membantu untuk memudahkan dalam menulis naskah 

skenario, aplikasi tersebut di antaranya: 

1. Trelby, merupakan aplikasi yang bisa membantu dalam menulis naskah 

(screenplay) secara langsung dengan format standar. Aplikasi ini bisa 

didapatkan secara gratis, dan tersedia untuk Windows dan Linux. 

2. Highland 2, merupakan aplikasi untuk menulis skenario degan fitur 

navigasi juga mampu mendukung format penulisan skenario secara standar 

seperti markdown dan fountain. Aplikasi Highland 2 bisa digunakan secara 

gratis, khusus untuk pengguna macOS. 

3. WriterDuet, merupakan aplikasi untuk menulis skenario film secara online. 

Kelebihan dari aplikasi WriterDuet, penulis bisa mengatur adegan, 

melakukan revisi, dan bisa melakukan kolaborasi dengan teman secara 

langsung (real time) untuk menulis naskah film secara bersama. 

4. Focus Writer, aplikasi ini tersedia untuk pengguna Linux, Windows, dan 

MacOS. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu bisa menambahkan lagu pengatar 

ketika menulis. 

5. Celtx, yaitu aplikasi yang memang dikhususkan untuk menulis naskah film. 

3.3 Peran Penulisan Naskah Skenario 

 Pada pembuatan suatu film dibutuhkan suatu proses pemikiran dan juga 

proses teknis mulai dari pencarian ide atau gagasan mengenai cerita yang digarap 

hingga proses pembuatan film dan promosi agar lebih banyak diketahui massa. Film 

dengan cerita yang baik dan pembauran dengan teknik yang profesional serta 

penyuntingan menarik serta pemilihan aktor yang sesuai tentu akan memberikan 

keuntungan tersendiri bagi tim dan kepuasan tersendiri bagi penonton yang 

menonton film tersebut.  

 Ada berbagai jenis film yang pada umumnya tayang di bioskop termasuk 

bioskop Indonesia mulai dari film horor, film komedi, film drama, film laga atau 
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action, film romantis, film drama keluarga, kolosal, film thriller, science fiction dan 

lain sebagainya.  

 Sebelum pembuatannya, terdapat peran penulis naskah dalam sebuah film 

yang sangat penting sekali. Penulis skenario memiliki peran paling vital karena film 

akan berjalan sesuai dengan skenario yang ditulis oleh penulis skenario. Berikut ini 

terdapat peran penulis naskah atau skenario dalam sebuah film, diantaranya adalah: 

1. Penulis skenario memiliki peran penting untuk menciptakan dan juga 

menulis dasar yang menjadi acuan cerita film dalam bentuk sebuah naskah 

atau skenario baik berdasarkan ide cerita sendiri ataupun terinspirasi dari 

pihak lain 

2. Jika penulis sudah menemukan ide dasar cerita maka selanjutnya penulis 

berperan untuk mengembangkan cerita dengan memberikan treatment atau 

bisa langsung menjadi skenario 

3. Penulis skenario masih bertugas mulai dari tahap pengembangan ide atau 

development sampai dengan jangka waktu terakhir atau biasa disebut 

praproduksi 

4. Penulis skenario selanjutnya menuliskan skenario sesuai dengan format 

yang telah ditentukan 

5. Penulis skenario juga memiliki peran menjadi nara sumber bagi pelaksanaan 

produksi film jika diperlukan 

6. Penulis skenario harus bisa membuat transkripsi sebuah film dan membuat 

film dalam bentuk tertulis 

7. Penulis skenario memiliki peran untuk membuat naskah menjadi menarik 

agar penonton merasa terhibur dan dapat menikmati alur cerita pada saat 

menonton film 

8. Penulis skenario adalah jantung dari suatu film, penulis skenario memiliki 

tugas untuk dapat membawa cerita menjadi mengalir dan bisa membawa 

penonton untuk larut dalam cerita yang difilmkan tersebut 

9. Penulis skenario memiliki peran untuk bisa memvisualisasikan setiap 

adegan sehingga dapat dinikmati oleh pemirsa dengan melibatkan bagian 

lain yang bersifat teknis dan bagian pendukung yang lain 
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10. Penulis skenario dalam membuat skenario juga berperan mengatur jalannya 

cerita agar tidak bertentangan atau menyimpang jauh dari konsep dan sesuai 

dengan kaidah norma serta adat istiadat yang berlaku agar film tidak 

dilarang untuk ditayangkan 

11. Penulis skenario memiliki peran penting untuk memasukkan nilai – nilai 

ataupun pesan yang ingin disampaikan untuk dikemas dalam suatu adegan 

ataupun suatu dialog yang diucapkan oleh para pemain yang menjadi aktor 

film tersebut 

12. Penulis skenario pada tahap pasca produksi juga berperan untuk melakukan 

evaluasi agar penulis skenario juga mendapatkan masukan atau insight lain 

dan ide ide segar lainnya sehingga tercipta skenario yang menarik lainnya. 

3.4 Media Komunikasi 

 Media adalah salah satu sarana yang sangat mungkin untuk anda bisa 

melihat lingkungan lebih jauh, media juga sebagai tafsiran yang bisa membantu 

untuk memahami pengalaman, landasan menyampaikan suatu informasi, sebagai 

komunikasi interaktif yang dapat mencakup pendapat audien, cermin yang dapat 

memberikan refleksi diri dan penghalang yang dapat menutup kebenaran.  

 Pada zaman kecanggihan teknologi yang tumbuh kian pesat dan terus 

berkembang, media komunikasi sekarang ini memiliki peranan yang penting untuk 

kehidupan masyarakat. Media komunikasi sangat mungkin untuk memberikan 

pengaruh yang besar bagi masyarakat. Singkatnya, media komunikasi dapat 

membuat proses penyampaian pesan ataupun penyebaran informasi ataupun pesan 

menjadi lebih efisien. 

 Komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Komunikasi 

adalah suatu proses penyampaian sebuah pesan dari seorang pengirim pesan yang 

biasa disebut dengan komunikator kepada komunikan atau pengirim pesan melalui 

suatu media perantara. Pada proses komunikasi terdapat media komunikasi yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan komunikasi.  

 Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik. Media komunikasi lebih 

sering digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dimana target penerimanya 
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adalah orang yang banyak. Orang akan menggunakan media komunikasi karena 

media komunikasi sendiri banyak fungsinya. Menurut Burgon dan Huffner media 

komunikasi memiliki fungsi untuk efisiensi penyebaran informasi, memperkuat 

eksistensi informasi, menghibur dan kontrol sosial. 

 Menurut Marshal Mc Luhan berikut ini adalah beberapa fungsi media 

komunikasi: 

• Efisiensi yang maksudnya media komunikasi akan membuat penyampaian 

suatu informasi menjadi lebih cepat 

• Efektifitas yaitu media komunikasi akan membuat penyampaian informasi 

atau penyebaran pesan menjadi lebih mudah dan lebih lancar 

• Konkrit yaitu media komunikasi dapat membantu untuk membuat konten 

pesan yang memiliki sifat abstrak menjadi lebih cepat 

• Motivatif, maksudnya media komunikasi akan menjadi lebih atraktif dan 

memberikan suatu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

 Macam – macam media komunikasi diantaranya ada surat, majalah, televisi, 

radio, surat kabar dan lain lain. Jenis media komunikasi tersebut dapat digunakan 

sesuai dengan jenis kebutuhan dan tujuan penyampaian pesan dan target penerima 

pesan. Salah satu media komunikasi yang mungkin menarik banyak perhatian 

adalah film.  

 

3.4.1 Film Sebagai Media Komunikasi  

 Film merupakan salah satu media komunikasi dengan sifatnya yang audio 

visual sehingga dapat menyampaikan suatu pesan kepada seseorang ataupun 

sekelompok orang yang sedang berkumpul disuatu tempat tertentu. Perkembangan 

industri film dari tahun ke tahun juga terus mengalami kemajuan dengan didukung 

oleh semakin canggihnya teknologi. 

 Menurut Effendy (1986) film adalah media komunikasi yang bersifat audio 

visual yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang 

yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Pada suatu film tersebut suatu pesan yang 

ingin disampaikan pembuat film kepada khalayak atau penonton. Pesan tersebut 
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dapat berbentuk apa saja sesuai dengan misi film tersebut. Pesan dalam suatu film 

dapat berupa pesan untuk pendidikan, hiburan, petuah, informasi dan lain lain.  

 Menariknya, pesan dalam suatu film menggunakan lambang yang sesuai 

dengan isi dalam pikiran manusia berupa suara, perkataan ataupun percakapan 

lainnya. Melalui suara ataupun gambar yang ada dalam adegan film, menjadikan 

lebih hidup dan mampu bercerita banyak dalam waktu yang cukup singkat. 

Sekarang ini sudah terdapat berbagai jenis film dengan sasaran yang sama yaitu 

untuk menarik perhatian massa terhadap masalah atau pesan yang ingin 

disampaikan.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Dalam Bab IV akan dibahas menganai Kerja Praktek di Perwakilan Badan 

Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa 

Timur. Pada  pelakasanaan kerja  praktek, di berikan tugas yang berhubungan 

dengan program studi DIV Produksi Film dan Televisi dan juga berhubungan 

dengan internal Perwakilan Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana 

Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan Kali ini di berikan 

kepercayaan untuk menjadi Script Writer pada bagian Media Production Center di 

Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi 

Jawa Timur. 

 

4.1 Analisa Sistem 

 Kerja Praktek yang dilaksanakan ialah sebagai berikut : 

Nama Institusi : Perwakilan Badan Kependudukan dan Kekeluargaan  

    Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur 

Divisi  : Media Production Center  

Tempat  : Jl. Airlangga No. 31-32, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa  

    Timur 

 Kerja Praktek dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 7 Agustus 2019 

sampai 7 September 2019, dengan alokasi waktu Senin sampai Jumat pada pukul 

08.00 – 16.00 WIB. 

 

4.2 Posisi Dalam Instansi 

 Pada saat pelaksanaan Kerja Praktek, posisi yang didapat oleh penulis ialah 

sebagai Script Writer, yang memiliki tugas membuat Naskah Skenario Video 

(Company Profile) dan Naskah Film Pendek. 
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4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di Perwakilan Badan Kependudukan dan    

Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur 

 Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik di Perwakilan 

Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi 

Jawa Timur dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. Laporan kegiatan disertai 

gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiap gambar. 

 Hal yang juga paling penting dalam proses kegiatan adalah software yang 

dipakai untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan selama Kerja Praktik, dan 

beberapa software utama yang digunakan antara lain Adobe Premier pro CS6, 

Adobe Photoshop CS6 dan Adobe Ilustrator CS6, Seperti pada gambar 4.1 berikut 

: 

 

Gambar 4.1 Software yang digunakan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

1. Minggu ke - 1 

Pada Minggu pertama kegiatan Kerja Praktik di Perwakilan Badan 

Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi 

Jawa Timur ialah kami melakukan sebuah pengenalan sistem serta 

lingkungan kerja kepada karyawan, staff yang bekerja dan project tambahan 

pembuatan banner. 
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          Gambar 4.2 Hasil pembuatan desain banner toko 

(Sumber : Olahan Penulis) 

 

2. Minggu ke - 2 

Pada minggu kedua dalam kegiatan Kerja Praktik yaitu Pembuatan Script 

Company Profile Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan sedikit 

project tambahan berupa editing foto dokumentasi acara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Proses Pembuatan Naskah Company Profile BKKBN Provinsi Jawa 

Timur 

(Sumber : Olahan Penulis) 
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3. Minggu ke - 3 

Pada minggu ketiga dalam kegiatan Kerja Praktik yaitu Pembuatan Script 

Film Pendek Iklan Layanan Masyarakat dan Project tambahan berupa 

editing foto & video dokumentasi. 

           Gambar 4.4 Script Naskah Film Pendek Iklan Layanan Masyarakat 

                 (Sumber : Olahan Penulis) 
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4. Minggu ke - 4 

Pada minggu ke empat dalam kegiatan Kerja Praktik yaitu terdapat sebuah 

perubahan dari rencana kerja mingguan dengan perubahan acuan kerja 

editing video Pernikahan Putri Kepala Pimpinan Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur. 

 

 

Gambar 4.5 Dokumentasi Pernikahan Putri Kepala Pimpinan Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur 

(Sumber : Olahan Penulis) 
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Gambar 4.6 Proses Editing Dokumentasi Pernikahan Putri Kepala Pimpinan 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

5. Minggu ke - 5 

Pada minggu kelima dalam kegiatan Kerja Praktik yaitu Penambahan 

project dalam kerja praktek pembuatan logo Media Production Center dan 

Pembuatan Layout Ruangan Kerja. 
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Gambar 4.7 Layout Ruangan Kerja Media Production Center 

(Sumber : Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.8 Logo Media Production Center Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur 

(Sumber : Olahan Penulis) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktik di 

Perwakilan Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional 

(BKKBN) Provinsi Jawa Timur, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni: 

1. Sebagai seorang script writer, haruslah mengetahui dan memahami proses 

pra produksi. Dan sebagai seorang script writer mempunyai peran 

bertanggung jawab membuat naskah untuk talent. Untuk berlangsungnya 

program naskah dibuat hanya plotnya saja atau garis besar dari isi cerita. 

Script Writer harus sekreatif mungkin membuat cerita yang menarik agar 

penonton terhibur dan menikmati program. Peran script writer juga tidak 

sendiri dalam proses pembuatan naskah.  

2. Proses penulisan naskah skenario yang dilakukan script writer berawal dari 

brainstorming yang dilakukan juga oleh produser dan sutradara. Dari 

penentuan konsep, ide dan gagasan, properti dan wardrobe, talent.  

3. Dari tahapan pra produksi script writer membuat naskah dengan ide - idenya 

yang sudah dituliskan ke dalam tulisan (karya), naskah yang telah dibuat 

dibutuhkan untuk proses produksi (shooting). 

4. Dibutuhkan kerja sama produser maupun sutradara dan koordinasi yang 

sangat kuat pada saat proses penulisan naskah, Oleh sebab itu pada proses 

komunikasi kepada produser dan sutradara merupakan hal yang wajib 

dilakukan terutama bagi seorang script writer agar proses pra produksi 

pembuatan naskah dapat berjalan dengan lancar.  
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5.2 Saran 

 Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan Kerja 

Praktek ini sebagai berikut. 

1. Bagi Perusahaan 

Menyiapkan peralatan pendukung dalam proses tahapan pra 

produksi seperti komputer yang memadai serta aplikasi pendukung 

untuk pembuatan naskah skenario. Konsep yang lebih matang dalam 

pembuatan setiap konten yang diinginkan akan mempermudah 

proses pembuatan dan menghasilkan hasil yang sempurna. 

2. Bagi Mahasiswa yang melakukan kerja Praktik 

Bagi Mahasiswa - mahasiswi yang tertarik dengan bidang tahapan 

pra produksi terutama dalam penulisan naskah skenario atau script 

writer diharapkan lebih menambah wawasan dan referensi - 

referensi dalam sebuah ide, gagasan konsep pembuatan video. Serta 

intensitas komunikasi dan pertemuan rutin dengan pihak terkait 

lebih dimaksimalkan. Karena dalam proses tahapan pra produksi 

sangatlah penting untuk menghasilkan hasil produksi yang 

sempurna. 
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