
  

BAB II 

 
KEGIATAN MAGANG 

 

 Jadwal dan Uraian Kegiatan Magang 

 
Jadwal kegiatan setara magang yang berlangsung selama 3 bulan (1 Oktober s/d 31 

Desember 2020) Membuat film “Adaptasi” adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1.1 Jadwal Magang 
 

NO KEGIATAN KETERANGAN WAKTU 

1 
- Menentukan Alur Cerita dan Menyusun Sinopsis 

Minggu ke – 2 

( November 2020 ) 

2 
- Mulai Menulis Naskah & Membuat storyline 

 

Minggu ke – 3 

( November 2020 ) 

3 
- Menggabungkan naskah dengan storyline dan 

revisi naskah 

 

Minggu ke – 4 

( November 2020 ) 

4 
- Diskusi naskah dengan produser dan sutradara 

Minggu ke – 1 

( Desember 2020 ) 

5 
- Print naskah film dan diserahkan ke produser 

Minggu ke – 2 

( Desember 2020 ) 

6 - Menentukan Luaran Buku semua anggota Minggu ke – 3 

( Desember 2020 ) 

7 - Mereview hasil film dan penambahan naskah Minggu ke – 4 

( Desember 2020 ) 

8 - Penyusunan Luaran buku dan Bimbingan Dosen Minggu ke – 1 

( Januari 2021 ) 

 

Dalam program film pendek "Adaptasi" penulis diposisikan sebagai Script Writer, 

yaitu bertugas membuat naskah dan menentukan alur film tersebut. Kemudian naskah yang 

telah dibuat dikembangkan oleh sutradara menjadi rancangan visual seperti Storyline. Sebagai 

Script Writer harus bertanggungjawab untuk menciptakan naskah yang sesuai dan menarik 

yang akan dibawakan oleh tokoh dalam film. Posisi peserta magang di sesuaikan dengan 



  

proposal, yaitu sebagai penulis naskah. Penulis naskah atau yang biasa disebut dengan script 

writer, secara umum pekerjaan ini adalah orang yang bertugas untuk menulis naskah atau 

cerita dalam sebuah proses pembuatan film atau video bercerita. Hal yang perlu di perhatikan 

lagi menjadi seorang penulis adalah untuk menuliskan gerakan, tindakan, eskpresi, dan dialog 

karakter dalam sebuah film.  

Menjadi seorang penulis naskah (script writer) harus mempunyai kemampuan 

berbahasa dan keterampilan menulis karena sangat penting untuk dapat membangun cerita 

dengan baik. Selain itu penulis naskah juga harus mempunyai kreativitas dan dapat 

mengobservasi atau mengamati sekitar, dengan kata lain penulis naskah bisa mendapatkan ide 

cerita dan menuliskan sebuah skenario ketika berhasil mengamati lingkungan sekitar dengan 

baik.



  

Diskusi peserta magang berkomunikasi dengan crew film / kelompok magang melalui 

WhatsApp dan Zoom. 

 

Gambar 2.1 Mencari Referensi Film 

Gambar 2.2 Diskusi via Zoom membahas Film Adaptasi 



  

Tabel 2.1.2 Peralatan yang di gunakan peserta magan 
 

Software 

Nama Kegunaan 

Zoom Berdiskusi mengenai naskah dan ide alur 

cerita 

WhatsApp Sebagai sarana komunikasi kelompok 

Ms Word Membuat proposal, naskah, sinopsis, 

storyline, catatan dan laporan akhir. 

Mozilla Firefox Mencari referensi film dan naskah 

Hardware 

Handphone Alat utama yang digunakan untuk diskusi 

dengan kelompok dan juga dengan dosen 

pembimbing terkait magang 

Buku & Bolpoint Alat yang digunakan untuk membuat 

gambaran alur film 

Laptop Alat utama untuk mengetik naskah dan 

mengerjakan semua laporan. 

Printer Alat yang digunakan untuk mengprint 

naskah yang akan digunakan untuk 

reading film. 

 
 

 Analisis Pelaksanaan Film 

 
Pada bagian ini menjadi seorang penulis dalam sebuah film tidak hanya kelancaran dan 

mendapatkan hasil naskah yang baik sesuai yang diharapkan, akan tetapi tentu mengalami 

kendala – kendala yang mungkin muncul ketika menulis naskah seperti waktu penulis merasa 

krisis ide atau sudah tidak ada ide lagi yang dapat ditambahkan ke naskah. Solusi yang  

diambil adalah dengan diskusi dengan sutradara dan produser sehingga muncul ide baru yang 

dapat disesuaikan dengan keadaan dan penokohan para pemain film tersebut. 
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