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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Pencarian sponsor dan donatur untuk sebuah film pendek terasa cukup sulit untuk 

penulis. Dari total dana yang diperlukan sebesar Rp 32.008.000, penulis hanya 

berhasil memperoleh Rp 26.405.500 (82,5%). Dengan hasil tersebut, berarti 

penulis belum berhasil memenuhi target.  

Setelah melalui proses yang telah dianalisisa pada bab sebelumnya, 

penulis menarik kesimpulan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan penulis 

dalam menjalani tugas. kekurangan yang dilakukan penulis adalah kurangnya 

manajemen waktu dalam pencarian sponsor, belum mengetahui celah yang tepat 

dalam menghadapi setiap karakter calon sponsor, dan kurangnya ketekunan dalam 

mencari dan menghubungi calon sponsor. Selain itu, penggunaan kontrak kerja 

sama sangat diperlukan untuk menghindari kejadian seperti yang terjadi pada 

kerja sama dengan pihak UD C. 

Kelebihan yang telah penulis lakukan adalah menjalankan proses 

pencarian sponsor dan donatur dengan langkah-langkah yang sesuai dengan yang 

telah direncanakan. Selain itu, pada pencarian donatur walau tidak memenuhi 

target yang diinginkan, usaha yang dilakukan penulis dapat dibilang cukup 

berhasil. Terutama karena dapat mempergunakan fasilitas notes pada media sosial 

(Facebook) yang selama ini telah akrab dengan masyarakat menjadi lebih 

bermanfaat, yaitu sebagai wadah penggalangan donasi. 

Peranan Produser Dalam..., Joanna Nadia Maheswari, FSD UMN, 2013
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5.2. Saran 

Penulis memberikan beberapa saran terhadap para pembaca dan calon produser 

lainnya agar selalu mempersiapkan bahan-bahan presentasi dengan matang 

sebelum mendatangi calon sponsor. Kedua, penampilan cukup mempengaruhi 

pandangan calon sponsor terhadap proyek film. Ketiga, bentuklah tim dana agar 

kerja pencarian dana dapat berlangsung dengan lebih cepat dan memiliki fokus 

calon sponsor masing-masing. Dengan begitu, kerja dan waktu yang dipergunakan 

akan jauh lebih efisien. Keempat, membuat pencarian dana melalui donatur 

dengan lebih menarik dan interaktif lagi. Salah satunya, lebih memanfaatkan 

media sosial lainnya sebagai ajang promosi pencarian dana. 

  

Peranan Produser Dalam..., Joanna Nadia Maheswari, FSD UMN, 2013




