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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Produser merupakan sebuah peran yang sangat penting dari pembuatan sebuah 

film. Memproduseri sebuah film terkadang berarti menerjemahkan setiap adegan 

dalam bentuk uang. Produser yang memperjuangkan hidup dan matinya sebuah 

film. Produser harus mengusahakan agar dana yang dimiliki tidak kurang dan 

yang terbaik adalah produser dapat menghemat dana yang ada tanpa mengganggu 

kreatifitas tim kreatif yang membuat film tersebut. Dalam produksi film yang 

tidak terlalu besar biasanya produser juga merangkap sebagai manager produksi. 

Begitu pula peran penulis dalam film Engklek. Setelah membuat karya dan 

menganalisa permasalahan yang dihadapi, penulis dapat menyimpulkan beberapa 

hal yang perlu diperhatikan oleh seorang produser dalam pembuatan film pendek 

yang melibatkan banyak cast. Hal pertama yang perlu diperhatikan seorang 

produser adalah semakin banyak cast dan semakin banyak orang yang terlibat 

dalam pembuatan sebuah film maka dana yang dikeluarkan juga akan semakin 

besar. Kebutuhan makan, transportasi dan akomodasi menjadi lebih banyak. Hal 

lain yang perlu diperhatikan adalah management waktu, jika cast yang terlibat 

cukup banyak, maka waktu yang diperlukan untuk make up, ganti pakaian bahkan 

penjemputan juga akan semakin bertambah. Hal ini akan berhubungan dengan 

jumlah kru yang akan terlibat dalam proses syuting, kru yang cukup banyak akan 

mempercepat jalannya proses syuting. Produser juga perlu memperhatikan tempat 
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menunggu para cast. Semakin banyak cast yang terlibat, semakin besar ruangan 

yang diperlukan. Produser harus memperhitungkan hal tersebut dalam memilih 

lokasi syuting atau bahkan menyewa ruangan yang dapat digunakan sebagai ruang 

tunggu cast. Hal tersebut berhubungan dengan salah satu hal penting yaitu  

menjaga mood pemain. Mood yang rusak dapat membuat akting menjadi tidak 

baik atau bahkan batal syuting karena pemain memaksa untuk pulang. Hal ini juga 

berpengaruh pada film yang melibatkan banyak cast. Melayani banyak orang 

sekaligus tentunya lebih sulit daripada melayani hanya satu orang saja.  

Pola kerja dalam produksi ini sudah dapat digunakan untuk produksi film 

pendek lainnya, namun dalam hal budget harus menyesuaikan pada kebutuhan 

masing – masing produksi, juga tergantung oleh ketersediaan peralatan pada 

produksi tersebut. Pada produksi ini, tidak ada pengeluaran untuk biaya beberapa 

peralatan seperti kamera, lensa, sound recorder dan peralatan editing. Hal ini 

disebabkan karena peralatan tersebut merupakan milik pribadi ataupun pinjaman.  

 

5.2  Saran 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. 

Berdasarkan pengalaman dan masalah yang telah dihadapi penulis, penulis 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna apabila akan diadakan 

penelitian lebih lanjut. 

1. Waktu yang sangat terbatas membuat penulis dan tim tidak dapat mencari 

sponsor untuk film ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar proses 

persiapan film harus memiliki waktu yang cukup sehingga ketika konsep dan 
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cerita sudah matang, pembuat film dapat mencari sponsor yang sesuai yang dapat 

memberikan bantuan modal atau membantu mempromosikan film yang dibuat. 

2. Meskipun sebagian besar tugas produser berurusan dengan uang namun 

tidak ada salahnya produser juga mengetahui tentang proses kreatif dan produksi 

yang berlangsung agar produser dapat memahami dan melihat sendiri kebutuhan 

dalam film tersebut. 

3. Menjadi seorang produser harus memiliki sikap yang tegas, harus tahu 

kapan mengatakan ya dan kapan mengatakan  tidak. 

4. Dalam proses pembuatan film ini, penulis melakukan kesalahan sehingga 

mengalami overbudget pada pengeluaran make up. Hal ini disebabkan karena 

pembelanjaan menggunakan sistem reimburse dan penulis lupa memberitahukan 

budget yang ada. Pengalaman ini mengajarkan bahwa, walaupun barang yang 

akan dibeli telah di list, tidak menutup kemungkinan adanya overbudget, maka 

perlu ditekankan dari awal mengenai budget yang tersedia. 

5. Pada pembuatan film pendek secara profesional, walaupun peralatan yang 

digunakan adalah milik pribadi, sebaiknya tetap mempertimbangkan biaya 

pemakaian peralatan tersebut, seperti biaya asuransi ataupun biaya perawatan 

peralatan. 
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