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PENDAHULUAN 

 ANALISIS SITUASI 

 
Latar belakang dari adanya pembuatan Film “Adaptasi” ini adalah karena saat ini 

memasuki Era New Normal yang dilakukan guna mengurangi penyebaran Covid-19. 

Masyarakat mulai memasuki masa dimana sebelum adanya pandemi tersebut semua berjalan 

normal dan semua aktivitas dapat dilakukan dengan leluasa, tetapi karena pandemi Covid-19 

masyarakat di seluruh dunia harus membiasakan untuk melakukan PSBB atau yang disebut 

dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana masyarakat dilarang keluar rumah kecuali 

ada urusan penting dan untuk bekerja. Di kondisi masa Era New Normal masyarakat harus 

wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan 

menggunakan masker, rajin mencuci tangan atau membawa handsanitizier dan menjaga jarak. 

 

Film pendek sendiri merupakan sebuah film yang berdurasi dibawah 50 menit. Di 

tengah kerinduan kita dengan bioskop, jagad media sosial akhir-akhir ini diramaikan oleh 

berbagai film pendek yang tersedia di media sosial seperti youtube. Banyak pilihan judul film 

pendek Indonesia yang bisa di tonton di situs Youtube. Dengan durasi yang tidak terlalu 

panjang, namun banyak pesan yang disampaikan kepada penonton sehingga membuat 

menonton film pendek tak kalah seru dari menonton film panjang pada umumnya. Salah satu 

contoh film pendek yang mempunyai pesan setelah menontonnya adalah “Lemantun” sebuah 

film pendek karya Wregas Bhanuteja film ini telah mendapatkan beberapa prestasi yang telah 

diraih yaitu sebagai Film Pendek Terbaik XXI Short Film Festival 2015, Film Pendek Terbaik 

Apresiasi Film Indonesia 2015, dan Film Pendek Terbaik Piala Maya 2015. 

 

Dari contoh film pendek tersebut maka penulis dan kelompok magang memutuskan 

untuk membuat film pendek yang berjudul “Adaptasi” tersebut. Penulis juga berharap dengan 

adanya film ini dapat memberikan pesan berharga kepada semua orang yang menonton film 

tersebut agar mereka saling mengingatkan dan mempunyai sikap toleransi satu sama lain. 

Sehingga dari hasil film pendek ini dapat menjadi penyampai pesan kepada masyarakat 

khususnya di Era New Normal seperti sekarang ini, dimana semua orang harus wajib 

menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna 

mengurangi penyebaran covid-19 dan dapat menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan juga 

orang lain. 



 

 

 LOKASI 

 
Berikut ini identitas lokasi untuk pengambilan gambar 

Alamat : Perumahan Puri Indah Blok Y No.09 RT.29/RW.08 Suko, Sidoarjo 

No Telp : 0318968659 

 
 UNIT TEMPAT MAGANG 

Unit Pelaksanaan Magang 

 

Penulis naskah atau yang biasa disebut dengan script writer merupakan seseorang yang 

bertugas menulis naskah dalam pembuatan sebuah karya film, dan menurut Tommy Suprapto 

(2011 : 6) Script Writer adalah seorang pekerja kreatif yang menulis cerita. Berikut adalah 

beberapa tugas umum script writer antara lain : 

1. Membuat kerangka kerja atau proses awal untuk skenario produksi film. 

2. Menentukan isi cerita menjadi sebuah naskah yang akan ditulis. 

3. Menulis naskah sesuai penokohan, jalan cerita, monolog atau dialog. 

4. Bekerja dengan produser dan sutradara untuk mengedit dan menyesuaikan skrip 

sesuai kebutuhan. 

5. Membuat storyline dan sinopsis film. 

 
Pemilihan Jobdesc Dalam Produksi 

 
Dalam kegiatan setara magang ini penulis memilih menjadi script writer karena penulis 

yakin dan dapat menciptakan sebuah ide film yang cocok dan sesuai dengan keadaan New 

Normal saat ini. Di sisi lain penulis juga mempunyai hobi menonton film dan gemar menulis, 

sehingga penulis cocok untuk menciptakan sebuah naskah dalam film. Naskah disusun dengan 

mempertimbangkan ide dasar, penokohan dan juga teknik penulisan cerita. 

Sutradara  : Adipta Arif Prayoga 
 

Cameramen  : M. Ifan Kurniawan 
 

Editor  : Esa Baghti 
 

Script Writer  : Septiana Yolanda Putri 
 

Produser  : Antono Nur Hidayat 

 


