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Praktisi humas di BKKBN sudah menggunakan berbagai media untuk
sosialisasi program-programnya, baik media cetak maupun media audio visual. Salah
satu dari berbagai media yang menarik untuk digunakan sebagai media komunikasi
adalah film, karena selain mudah dipahami, film juga memiliki daya tarik yang tidak
dimiliki oleh media komunikasi lainnya, lewat film isi pesan yang disampaikan akan
lebih mudah dipahami, karena selain memiliki gambaran visual, juga diperkuat dengan
audio yang tidak dimiliki oleh media lainnya. Pembuatan film ini bertujuan untuk
memberikan dorongan kepada penonton agar memiliki perhatian kepada Kesehatan
Reproduksi Remaja, dan diharapkan setelah menonton film ini, mereka dapat mengerti
cara menjaga kesehatan reproduksi, dan akhirnya dapat mengkomunikasikannya
kepada orang lain.
Karena film pendek yang akan diproduksi nantinya merupakan media
sosialisasi untuk program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), maka didalamnya
terkandung pesan yang bersifat edukatif. Film pendek ini bercerita tentang masalah
yang dihadapi remaja, dan godaan-godaan yang muncul ketika seorang remaja belajar
mengenal jati dirinya.
Hal yang dilakukan Penulis Cerita dan Penata Cahaya dalam produksi film
pendek yang digunakan sebagai media sosialisasi oleh BKKBN adalah : sebagai
penulis cerita bertanggung jawab penuh akan pembuatan cerita yang akan diproduksi
dari mulai penentuan ide cerita, menyusun alur, bagan karakter, sinopsis, outline
sampai pada skenario yang siap untuk diproduksi. Sedangkan penata cahaya
bertanggung jawab akan penataan set lighting, dalam hal ini penata cahaya
bekerjasama dengan bagian artistik untuk menciptakan atmosfer yang akan dibangun
dalam tiap scene sesuai dengan skenario.
Evaluasi yang didapat setelah melakukan pemutaran film untuk umum, bahwa
film ini sudah layak untuk dijadikan media sosialisasi masalah Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) karena sudah sarat dengan pesan moral. Untuk cerita yang dibangun
dalam film ini dapat dengan baik dipahami oleh audience, sehingga audience dapat
menangkap pesan-pesan yang disampaikan melalui film ini. Film pendek “Bunga
Kertas” sudah mampu mengedukasi dan memberikan informasi pada audience, namun
masih memerlukan pengkajian yang lebih dalam agar nantinya menjadi lebih baik.
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