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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1.  Kesimpulan 

Line producer merupakan salah satu jabatan terpenting di dalam sebuah produksi 

film, line producer berperan penting dalam seluruh aspek khususnya pada saat 

produksi. Tugas utama dari seorang line producer adalah untuk mengatur aspek 

anggaran biaya, aspek lokasi dan juga aspek manajerial supaya pada saat produksi 

semua dapat berjalan dengan lancar. 

Sebagai seorang line producer harus dapat memprediksi masalah-masalah 

yang akan timbul pada saat proses produksi, selain itu jika ditemukan masalah yang 

tidak terprediksi seorang line producer harus bisa memecahkan masalah tersebut 

dengan secepatnya supaya produksi dapat tetap berjalan dengan lancar karena 

hambatan sekecil apapun dapat mengakibatkan seluruh komponen khususnya aspek 

anggaran biaya. 

Penulis sebagai line producer pada pembuatan film pendek “Manuke 

Sapa?”  yang bertanggung jawab untuk menjaga segala proses produksi berjalan 

dengan lancar. Tetapi pada saat proses produksi penulis menemukan beberapa 

masalah yang dapat menggangu proses produksi. Oleh karena itu penulis 

memecahkan masalah-masalah tersebut dengan mengggunkan teori pemecahan 

masalah dari Polya.  

Peran Line Producer..., Andreas Reynara Prasidha Putra, FSD UMN, 2019 



55 

 

Dengan menggunakan teori tersebut penulis berhasil menyelesaikan 

masalah-masalah yang ditemukan, masalah-masalah tersebut adalah equipment 

yang bermasalah yang dapat dipecahkan dengan cara mencari alternatif alat lain 

dan juga mengakali equipment tersebut sementara menunggu alat lain datang, 

kecelakaan kerja yang dapat dipecahkan dengan membawa kotak P3K dan 

mengetahui PUSKESMAS terdekat, overbudget yang dapat dipecahkan dengan 

penghematan biaya equipment pada hari ketiga dan yang terakhir pembatalan lokasi 

dipecahkan dengan cara pencarian lokasi pengganti dengan cepat dan 

menyesuaikan dengan tim. Selain itu ada juga masalah yang tidak dapat dipecahkan 

dengan teori tersebut, yang kemudian penulis pecahkan secara impromptu. 

5.2. Saran 

Dalam proses produksi film sebagai line producer sebaiknya riset dan sharing 

terlebih dahulu dengan cara berdiskusi bersama line producer lain untuk belajar 

dari pengalaman-pengalaman mereka dalam memecahkan masalah pada saat 

memproduksi sebuah film. Selain itu komunikasi dan diskusi dengan tim pada saat 

produksi sangatlah penting karena disaat line producer tidak dapat memecahkan 

masalah sendirian, komunikasi dan diskusi dengan tim dapat membantu 

memecahkan masalah tersebut karena kita mendapatkan ide, saran dan perspektif 

lain. 
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