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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Produser berperan penting dalam produksi film. Berbagai kesulitan dan masalah 

yang terjadi selama pra-produksi hingga pasca-produksi diperlukan seorang 

produser yang mampu bertahan hingga film selesai. Terutama dalam faktor yang 

tak terduga, produser menjadi penanggung jawab yang terbesar. Dalam kasus 

seperti ini produser harus memiliki manajemen stress yang baik agar tetap 

mendapatkan pemecahan masalah, sehingga dengan solusi yang didapatkan, 

produksi tetap berjalan dengan lancar. Dalam kasus ini penulis mempelajari 

beberapa hal, yaitu: 

1. Perubahan naskah merupakan keputusan yang sangat besar dalam produksi 

film. Dalam kondisi apapun produser tetap harus siap untuk menanggulangi 

semua permasalahan yang ada dalam produksi dengan lapang dada. Tanggung 

jawab menjadi kunci nomor satu untuk menjalani suatu pekerjaan. 

2. Perubahan naskah yang drastis menyebabkan kru inti menjadi patah semangat 

karena sudah lelah, sehingga perlu dibangkitkan kembali untuk menyelesaikan 

proyek ini. Mayoritas kru pun sudah memiliki kesibukannya masing-masing 

sehingga sudah sulit untuk mengikuti jadwal produksi ini. Produser harus 

merekrut orang baru untuk menggantikannya, tapi tetap mengapresiasi kerja 

kru yang lama dengan meletakkan nama mereka dalam credit title sesuai job 

description masing-masing. 
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3. Produksi ini tidak ideal disebabkan karena banyaknya hal non-kreatif yang 

dipikirkan kru inti. Banyaknya masalah-masalah eksternal yang terjadi yang 

cukup mengganggu jalannya produksi. 

4. Perlu mengatur jadwal baru dan anggaran baru lagi dengan waktu yang 

cenderung singkat dan mendadak. Akibatnya segala sesuatu harus digarap 

dengan cepat dan pastinya sangat melelahkan. Perubahan kru dan pemain pasti 

akan terjadi jika ada produksi ulang. Oleh karena itu, produser harus memiliki 

koneksi yang banyak dan daya pemecahan masalah yang tinggi untuk 

menanggulangi permasalahan itu. 

 Saran 

Beberapa saran yang perlu diperhatikan apabila terjadi produksi yang tidak ideal 

yang kurang lebih serupa, antara lain: 

1. Apabila terjadi perubahan jadwal, produser harus siap mental untuk 

melakukan riset ulang dari awal. Kemudian membuat rencana atau jadwal 

cadangan apabila terjadi hal-hal yang tak terduga lagi. Semua backup plan itu 

juga harus direncanakan dengan baik. Apabila dirasakan stagnasi, melakukan 

konsultasi dengan orang terdekat dan terpercaya juga diperlukan. Segala 

beban tidak perlu dipikul sendiri jika mampu berbagi beban dengan orang lain. 

2. Anggaran merupakan hal yang sangat sensitif. Perlu adanya perencanaan 

anggaran yang realistis dan sebisa mungkin tekan biaya yang tidak perlu. 
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Utamakan production value yang efektif dan efisien agar anggaran tidak 

bengkak. 

3. Perubahan kru dan pemain pasti akan terjadi apabila terdapat syuting ulang. 

Produser harus selalu siap untuk menghubungi banyak orang untuk 

menggantikan posisi yang kosong. Oleh karena itu, produser harus memiliki 

jaringan yang luas. Jangan segan untuk meminta bantuan kepada kerabat 

apabila dirasakan perlu. 

4. Memiliki cara komunikasi yang baik. Pengaturan kalimat dan kata-kata perlu 

disesuaikan dengan lawan bicara. Dalam produksi film, aktivitas ini 

melibatkan banyak orang dan semua harus diurus dan diselesaikan. Bersikap 

emosional dan egois akan membuat masalah semakin runyam. Apabila 

mungkin, menghibur dengan beberapa lelucon dapan mencairkan suasana 

yang tegang itu perlu sebagai ice breaker. Karena suatu kreativitas akan 

muncul berdampingan dengan mood yang bagus, sehingga pekerjaan dirasa 

tidak membebani. 
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