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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Seorang produser berperan sangat penting dalam sebuah produksi. Seorang 

produser lah yang membuat semuanya terjadi karena produser lah yang dapat 

mengatur dan mengoordinir seluruh kru. Produser juga harus dapat mengambil 

keputusan dengan cepat dan dapat berfikir efisien dan kreatif untuk dapat mencapai 

sesuatu walaupun dengan adanya keterbatasan. Mengambil dan memilah semua 

cara yang dapat menutupi keterbatasan tanpa mempersulit seluruh kru. 

Kru sangat penting dalam sebuah produksi. Tanpa adanya kru seorang 

produser tidak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu setiap kru harus bisa menjaga 

emosi masing-masing dan harus mengetahui pekerjaan mereka masing-masing. 

Dalam pembuatan film pendek Bektén ini secara keseluruhan masih kurang efektif 

dikarenakan seluruh kru belum mengenal satu sama lain dan belum mengetahui 

secara dalam perannya masing-masing.  

Kesimpulan pada anggaran konsumsi dengan adanya pemotongan anggaran 

sedikit efisien dan pencapaian pada anggaran konsumsi awal hampir sama dengan 

anggaran aktual dan dengan demikian perancangan budget untuk produksi terlihat 

efektif. 

Pada anggaran penyewaan alat, dengan adanya recce dan juga adanya cara 

pengembalian alat yang sudah tidak terpakai dapat mengurangi anggaran pada 
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tahapan perancangan dana. Namun untuk efektivitas pada perencanaan anggran 

terhadap anggaran aktual tidak efektif dikarenakan adanya over budget yang terjadi 

dikarenakan adanya penambahan hari. Dengan demikian benar yang dikatakan 

Schermerhorn (2010) tanpa adanya implementasi yang kuat, rencana yang telah 

disusun dengan baik pun akan gagal (hlm.17-18). Dikarenakan adanya penambahan 

shot maka dari itu dibutuhkannya penambahan hari.  

Pada anggaran artistik pengurangan dana pada penargetan tanpa adanya 

acuan yang jelas terlihat tidak efisien dikarenakan tim artistik harus melaksanakan 

strategi tersebut terlebih dahulu dan pekerjaan tim artistik sangat membutuhkan 

waktu sehingga tidak ada acuan dan penargetan anggaran tidak terlalu jauh dari 

perancangan anggaran pertama. Namun pencapaian anggaran dari perencanaan 

terhadap anggaran aktual tidak efisien dan perbedaan diantara nya sampai 97,75% 

dengan demikian tidak membuat hal tersbut menjadi negatif dikarenakan ketidak 

efisien maka pencapaian dana terpenuhi. 

Dalam proses planning penulis harus dapat menentukan tindakan apa yang 

dapat menjadi sumber daya dalam proses pembuatan anggaran. Penulis pun 

memilih bedah naskah sebagai acuan atau kunci dalam pembuatan anggaran dan 

dengan bedah naskah penulis menjadi lebih mudah dalam pembentukan jadwal. 

Jadwal sangat berhubungan dengan anggaran konsumsi dan penyewaan alat. 

Dalam proses organizing setelah penulis menentukan planning dengan 

menggunakan bedah naskah sebagai acuan. Dalam proses ini diterapkannya bedah 

naskah dalam pembuatan anggaran, dalam proses ini juga penulis mengidentifikasi 
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kekurangan-kekurangan yang ada secara kreatif, lalu penulis menutupinya dengan 

strategi, ada tiga strategi yang digunakan penulis yaitu: pemotongan, peminjaman 

dan penyewaan. 

Dalam proses leading penulis masih kurang dengan persamaan visi. Masih 

banyak kru yang ketika produksi masih bertanya pada penulis tentang apa yang 

harus dilakukan. Chemistry antar kru pun masih belum terbentuk secara utuh 

dikarenakan penulis hanya melakukan pertemuaan seluruh kru hanya dua kali.  

Dalam proses controlling penulis masih belum dapat mengendalikan 

anggaran pada penyewaan alat dan pada akhirnya terjadi overbudget walaupun 

untuk secara keseluruhan terjadi pengurangan dana.   

5.2 Saran 

Sebagai seorang produser haruslah lebih tegas dalam keputusan, menjaga kondisi 

kru agar tetap stabil saat produksi. Pada saat produksi pasti tidak luput dari 

perbedaan pendapat namun tetap harus mencari salah satu jalan yang terbaik. Untuk 

membentuk chemistry antar kru sebaiknya perbanyak rapat dan melakukan 

pertemuan, lalu mambahas cerita sehingga mempunyai visi yang sama dan juga 

membahas peran dan tugas nya masing-masing sehingga setiap kru tahu apa yang 

harus dilakukan jika ada sesuatu hal yang tidak bisa dipegang oleh produser. Penulis 

juga belajar untuk bisa berinisiatif melakukan pekerjaan tanpa adanya perintah 

karena sebelumnya sudah mengetahui peran dan tugas masing-masing. 

Dikarenakan film adalah karya kolaboratif maka semua kru harus bisa membatu 

jika salah satu departemen mengalami kesulitan. 
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Jika anggaran tidak stabil maka lebih baik membuat tabel budget yang 

sesuai dengan dana yang sudah pasti ada untuk menghindari overbudget. Produser 

juga harus dapat mengendalikan kerja para kru masing-masing sehingga tidak 

membuat jadwal yang telah dibuat mundur. Jika ada penambahan hari syuting maka 

anggaran akan bertambah. 

Carilah cara yang efisien dan kreatif untuk dapat mendorong anggaran yang 

terlihat tidak mungkin atau sulit dicapai. Berdidiskusilah bersama dengan para kru 

lainnya untuk menemukan cara yang terbaik karena produser tidak dapat bekerja 

sendiri dan film adalah karya kolaboratif bukan individu.  
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