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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Peranan penulis selaku produser dalam penggalangan dana pada film pendek 

adalah berusaha mendapatkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan film 

dari segi keuangan. Pertama penulis mencoba membuat rincian dana yang 

dibutuhkan, kemudian membuat sebuah proposal yang nantinya diberikan kepada 

calon sponsor sebagai media untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembuatan 

film tersebut. Selanjutnya penulis melakukan follow-up kepada setiap calon 

sponsor yang telah mendapatkan proposal tersebut. Untuk yang terakhir adalah 

penulis melakukan presentasi singkat kepada beberapa calon sponsor agar mereka 

mengerti jelas maksud dan tujuan penulis memberikan proposal.  

Namun dalam sebuah praktek tentunya ada hambatan atau halangan yang 

menjadikan tidak sesuai dengan teori. Dalam hal ini, penulis berkesimpulan 

bahwa masih sangat banyak kekurangan yang penulis lakukan dalam perannya 

sebagai seorang produser pada film pendek Venatus. Kekurangan yang dilakukan 

penulis adalah cepat merasa puas dengan sponsor yang sudah didapat, pembuatan 

proposal yang jauh dari kata sempurna dimana terdapat beberapa kesalahan 

seperti: tidak adanya corporate identity, font/size/color yang tidak memenuhi 

standar, pencantuman jenis nama kategori sponsor yang kurang sopan dan penulis 

hanya melakukan pencarian sponsor melalui cara direct marketing yang 
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seharusnya penulis dapat lakukan melalui fasilitas internet yang 

mempunyai banyak keuntungan serta dapat menghemat waktu.  

5.2. Saran 

Bagi para calon produser, lebih baik jika daftar nama calon target sponsor yang 

akan dituju dibuat terlebih dahulu agar ada arahan yang jelas kemana proposal 

tersebut harus dikirim. Kedua, buatlah sebuah proposal yang berisikan corporate 

identity yang jelas sehingga calon sponsor mengetahui latar belakang pembuatan 

proposal tersebut. Selain itu proposal seharusnya dapat dibaca dan dimengerti 

dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Berikanlah 

kategori sponsor nama yang baik dan sopan karena ketegori tersebut nantinya 

akan dipilih oleh calon sponsor. Ketiga, berikanlah proposal sebanyak-banyaknya 

kepada calon sponsor. Keempat, gunakanlah fasilitas internet sebagai alat untuk 

menyebarkan proposal ke setiap calon sponsor karena hal ini sangat efisien dan 

tidak terbatas. Selain itu mencari dana di internet dengan metode crowdfunding 

seperti pada www.IndieGoGo.com, www.wujudkan.com dan 

www.Kickstarter.com  juga bisa menjadi salah satu cara yang efisien. Kelima, 

jangan mudah berpuas diri dengan hasil yang telah dicapai. 

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan bahwa banyak sekali kekurangan 

yang dimiliki oleh penulis, namun tidak ada salahnya apabila ingin mencoba 

sesuatu yang baru selagi masih ada kesempatan. Adanya niat dan usaha yang 

besar serta ketekunan dalam melakukan semuanya itu menjadikan setiap hal yang 

dikerjakan memperoleh hasil yang membanggakan. Maka tidak ada kata tidak 

bisa untuk mencoba hal baru. 
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