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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Produser 

Honthaner (2010) mengatakan produser yang memulai, mengoordinasi, 

mengawasi, dan mengendalikan semua aspek (kreatif, finansial, teknologi, dan 

administratif) dari sebuah film di seluruh fase dari awal hingga selesai. Produser 

terlibat dengan semua aspek kreatif proyek bersama sutradara, studio dan/atau 

pemodal. Honthaner mengatakan Produser juga terlibat dalam pemilihan pemain 

dan kru film, desain produksi, kostum, pemilihan lokasi, penyuntingan, 

pembuatan lagu, pemasaran, dan sebagainya. Produser memperoleh hak atas 

cerita/skenario film dan mengembangkannya menjadi produk yang siap 

diperjualkan untuk penonton maupun pencarian dana ke studio atau pemodal. 

Honthaner menjelaskan produser juga berperan untuk membangun struktur hukum 

produksi film dalam bentuk perjanjian dan kontrak kerja. Bekerja sama dengan 

sutradara dan penulis skenario untuk melakukan triangle development, produser 

bertugas untuk menyeimbangkan tujuan penulis skenario, visi sutradara, jadwal 

dan dana produksi film. Produser juga berperan untuk memastikan filmnya 

terdistribusi dan dieksibisikan dengan tepat (hlm. 2). 

 Ryan (2010) menjelaskan secara sederhana, produser adalah seseorang 

yang membuat proyek terjadi dan tanpa produser, tidak ada proyek. Produser 

adalah seseorang yang menyediakan/mengumpulkan berbagai kebutuhan elemen 

agar proyek dapat terjadi, seperti membeli hak atas materi yang dibutuhkan pada 
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proyek, memunculkan ide untuk proyek, mempekerjakan penulis skenario, 

memilih dan/atau membeli skenario film, mempekerjakan/memberikan pemain 

(aktor) untuk film, mempekerjakan para kepala departemen utama, mengawasi 

jalannya produksi dan pascaproduksi, dan mencari pendanaan produksi film (hlm. 

xix-xx). Worthington (2009) mendefinisikan peran produser mungkin tidak 

semudah mendefinisikan peran kru film lainnya. Secara singkat, produser adalah 

penggerak atau kontributor utama film sebagai kekuatan pendorong di balik 

proyek. Produser mungkin adalah seseorang yang mencetuskan ide dan 

menjaganya hingga akhirnya menjadi film dan ditonton di tempat pemutaran film. 

Peran produser sangat menantang karena harus menjaga ide aslinya terhadap 

kendala waktu dan anggaran produksi (hlm. 10).  

 Worthington menjelaskan apa pun kendala yang dihadapi oleh produser, 

produser harus bisa bertanggung jawab atas proyeknya hingga akhir dengan tepat 

waktu dan sesuai anggaran produksi. Produser harus sangat terorganisir, 

termotivasi, dan memiliki pengetahuan mengenai semua bidang produksi. 

Produser harus yakin dan memiliki pengetahuan yang baik tentang keuangan, 

hukum, teknis dan semua aspek produksi. Seorang produser juga harus bisa 

mengelola dan membangun kepercayaan tim serta mengambil semua tanggung 

jawab yang mungkin timbul (hlm. 11).  Worthington juga menjelaskan peran 

produser saat produksi adalah mengatur, mengelola, dan memecahkan masalah 

selama masa produksi. Aspek kreatif saat produksi akan dipimpin oleh sutradara, 

sedangkan produser harus bersiap dan memiliki kemampuan untuk memecahkan 

masalah yang terjadi saat produksi film. Produser harus siap menghadapi masalah, 
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walaupun produksi sudah terorganisir dan terencana sebelumnya (hlm. 24). Oleh 

karena itu, Worthington menjelaskan produser harus bisa mengukur risiko secara 

rinci untuk memastikan keselamatan semua orang yang terlibat dalam produksi 

(hlm. 46). 

2.2. Praproduksi 

Honthaner (2010) mengatakan praproduksi adalah tahap perencanaan dan 

persiapan untuk produksi (shooting) film hingga selesai diproduksi (hlm. 95). 

Honthaner menjelaskan pedoman keselamatan kerja harus diterapkan pada 

produksi film untuk lebih berwaspada, berhati-hati, dan teliti. Setiap produksi film 

pasti memiliki potensi masalah sesuai dengan ukuran proyek filmnya. Tidak 

menyadari detil kecil bahaya keselamatan kerja dapat menyebabkan bahaya 

tersebut menjadi lebih besar (hlm. 111). Honthaner menjelaskan bahwa tahap 

praproduksi dipenuhi dengan banyaknya meetings (hlm. 97). Safety meetings 

harus diadakan dan setidaknya diawasi langsung oleh orang yang bertanggung 

jawab di produksi untuk membahas pedoman keselamatan kerja. Safety meetings 

dilaksanakan dengan berbagai departemen seperti grip, electrician, special effect, 

construction, stunts, transportasi, asisten sutradara, dan unit produciton manager 

berserta koordinator produksi. Produksi harus menyediakan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pedoman keselamatan kerja yang disesuaikan dengan masing-

masing departemen (hlm. 98). 

 Worthington (2009) menjelaskan tahap praproduksi dimulai saat anggaran 

produksi sudah tersedia dan proposal sudah disetujui/diterima oleh para pihak 
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yang bersangkutan. Produser harus mengawasi semua perencanaan dan persiapan 

dilakukan secara rinci sesuai dengan perhitungan dan jadwal produksi (hlm. 84). 

Worthington juga menjelaskan praproduksi juga bisa dimulai saat skenario sudah 

disetujui bersama. Praproduksi adalah tahap terpanjang untuk merencanakan dan 

mempersiapkan semua hal yang diperlukan agar film dapat diproduksi. Meetings 

akan banyak dilaksanakan pada tahap praproduksi untuk mempersiapkan semua 

kebutuhan produksi (hlm. 112). 

 Ryan (2010) menjelaskan pekerjaan yang dilakukan saat praproduksi 

adalah mempersiapkan semua kebutuhan produksi film (hlm. 154). Produser harus 

memperhatikan keselamatan kerja sebagai prioritas. Produser harus memastikan 

semua orang yang bekerja di produksi filmnya aman dan benar. Mengawasi 

seluruh peralatan produksi saat dioperasikan secara aman dan semua orang 

memahami bahwa keselamatan kerja adalah prioritas utama di lokasi produksi. 

Jika semua orang mengerti keselamatan kerja adalah hal yang penting, semua 

orang yang terlibat dalam produksi akan bekerja sesuai dengan prosedur 

keselamatan kerja (hlm. 279). 

2.2.1. Keselamatan Kerja Produksi Film 

Ryan (2010) mengatakan keselamatan kerja adalah prioritas utama untuk semua 

orang di set atau lokasi saat produksi film. Semua orang yang berada di set atau 

lokasi harus memahami bahwa keselamatan kerja adalah hal penting sehingga 

mereka akan bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan kerja yang berlaku 

(hlm. 279). Honthaner menjelaskan produksi film yang tidak memiliki program 
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keselamatan kerja, bisa mengadopsi pedoman keselamatan yang berlaku di 

seluruh industri film. Lebih baik mengadopsi pedoman keselamatan kerja dari 

produksi film lainnya daripada tidak memilikinya dan membahayakan pemain, 

kru dan seluruh orang yang terlibat dalam produksi film. Sebagai pedoman 

keselamatan kerja, ada delapan elemen yang harus menjadi bagian dari program 

keselamatan kerja: 

1. Penjelasan tertulis mengenai penanggung jawab pelaksana program 

keselamatan kerja (umumnya laksanakan oleh manajer produksi, walaupun 

semua kepala departemen bertanggung jawab atas tindakan krunya); 

2. Melaksanakan praktik kerja yang aman; 

3. Komunikasi dengan mengadakan safety meetings, pembagian call sheets, dan 

laporan/panduan keselamatan kerja); 

4. Pemeriksaan lokasi untuk melakukan penilaian dan inspeksi bahaya; 

5. Investigasi kru yang pernah mengalami cedera atau penyakit; 

6. Memperbaiki kondisi tidak aman dan tidak sehat; 

7. Mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi/rekam jejak yang dibutuhkan 

untuk keselamatan kerja; dan 

8. Pelatihan keselamatan kerja dan pertolongan pertama. 

Program keselamatan harus tersedia di setiap lokasi kerja dalam bentuk salinan 

manual. Poster keselamatan kerja dan prosedur darurat (termasuk nomor darurat) 
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juga harus dipasang di setiap lokasi kerja. Panduan keselamatan kerja setiap 

departemen harus diberikan kepada setiap kepala departemen (hlm. 311). 

 Honthaner menjelaskan safety meetings harus diadakan setiap hari pertama 

pada lokasi baru dan pada hari-hari ketika melibatkan aktivitas yang berpotensi 

berbahaya. Semua safety meetings harus didokumentasikan kemudian dilampirkan 

pada laporan produksi harian atau formulir laporan safety meetings harian setiap 

departemen. Situasi yang berpotensi berbahaya harus diidentifikasi dengan jelas 

pada call sheets dan jika memungkinkan ditandai di tempat. Semua situasi 

berbahaya harus diupayakan untuk dihilangkan sebelum menjadi bahaya bagi 

pemain dan kru. Pelatihan keselamatan dasar harus diperkenalkan kepada setiap 

kru dengan menerapkan prosedur keselamatan kerja yang berlaku. Setiap kru 

harus menguasai prosedur keselamatan kerja yang berkaitan dengan bidang dan 

tanggung jawabnya dengan memahami tingkat bahaya dan semua tindakan 

pencegahan yang diperlukan. Setelah pelatihan keselamatan kerja selesai, 

kebiasaan kerja kru harus dievaluasi secara berkala, dan semua pelatihan 

keselamatan kerja harus didokumentasikan (hlm. 311-312). 

 Worthington (2009) mengatakan durasi produksi film membutuhkan 

waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-

tahun bergantung pada jenis proyek dan anggaran produksi (hlm. 24). 

Worthington juga menjelaskan keselamatan, keamanan, serta memastikan setiap 

kru, pemeran dan orang yang terlibat dalam produksi tidak berada pada risiko 

yang berbahaya adalah tanggung jawab produser. Produksi film bisa sangat 

berbahaya karena kombinasi peralatan kamera, lampu, kru, dan pemeran yang 
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bekerja di set atau lokasi sedang berada di bawah tekanan jadwal yang ketat. 

Produser harus bisa mengidentifikasi dan meminimalkan bahaya (hlm. 47). 

Honthaner (2010) menjelaskan secara umum program keselamatan kerja produksi 

film harus dibuat dengan menyertakan pedoman keselamatan umum termasuk 

pencegahan cedera dan penyakit (hlm. 313). 

2.2.2. Standar Operasional Prosedur Produksi Film saat Pandemi COVID-

19  

Anderson et al. (seperti dikutip dalam Huynh, 2020, hlm. 1) memiliki studi baru 

mengenai cara manusia menghentikan pandemi COVID-19 adalah dengan 

mengubah perilaku manusia.  Perilaku setiap individu menjadi sangat penting 

untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan mencuci tangan lebih sering 

dan lebih lama, menghindari pertemuan publik, membatalkan rencana perjalanan, 

dan menjaga jarak dengan orang lain. Rekomendasi tersebut diterapkan oleh 

banyak negara untuk dilaksanakan menghadapi pandemi COVID-19. Nurkholis 

(2020) memberikan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi 

penyebaran COVID-19: 

1. Mencuci tangan dengan bersih secara berkala, jika tidak dapat mencuci 

tangan, bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 

60%; 

2. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau 

dengan siku yang dilipat; 

3. Menggunakan masker dengan standar masker bedah dan masker N95; 
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4. Melaksanakan social distancing dengan jarak minimal satu meter serta hindari 

ruang publik yang ramai dan berbagai jenis kontak fisik; dan 

5. Jangan menyentuh wajah (mata, hidup, dan mulut) dengan tangan yang kotor 

(hlm. 41). 

Langkah yang dilakukan Prodi Film UMN (2020) agar mengurangi 

penyebaran COVID-19 adalah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

kegiatan produksi film bagi para mahasiswa untuk diterapkan sebagai protokol 

kesehatan saat pandemi COVID-19. Protokol kesehatan tersebut berlaku untuk 

produksi film di lokasi yang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah ter-

relaksasi (hlm 1-2). Prodi Film UMN menyarankan mahasiswanya membentuk 

tim COVID-19 boys/girls pada saat memproduksi film. Tim COVID-19 boys/girls 

adalah tim yang bertujuan untuk bersiap di titik-titik strategis pada lokasi untuk 

mengecek penggunaan masker, suhu tubuh, dan kebersihan (pencucian tangan) 

setiap kru dan pemain. Tim COVID-19 boys/girls harus sudah mendapatkan 

pelatihan khusus mengenai protokol kesehatan dari kampus, pemerintah, atau 

badan medis terkait (hlm. 32).  

Prodi Film UMN menyarankan tim COVID-19 boys/girls harus 

mempersiapkan thermometer gun, hand sanitizer, anti-bacterial wipes (tisu 

basah), semprotan disinfektan, masker, dan sarung tangan. Tim ini juga 

bertanggung jawab atas kesediaan serta distribusi masker dan sarung tangan untuk 

setiap kru dan pemain selama produksi film berlangsung. Prodi Film UMN 

menjelaskan tugas utama tim COVID-19 girl/boys adalah memastikan 
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keselamatan kerja seluruh kru dan pemain berupa pengawasan lalu lintas kru dan 

pemain yang bergerak pada setiap rings di production rings yang sudah 

dirancang. Setiap kru dan pemain yang bergerak pada setiap rings harus telah 

melewati protokol kesehatan (hlm. 32). Membuat sanitation station di lokasi 

produksi dapat membantu kerja COVID-19 boys/girls untuk mensanitasi kru 

dengan lebih mudah dan cepat. 

Lionsgate (2020) membuat sanitation station untuk produksi film dengan 

menyiapkan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 60%. Peletakan 

hand sanitizer harus mudah dilihat dan tersedia di semua bagian lokasi. Lionsgate 

merekomendasikan agar kru dan pemain secara berkala mencuci tangannya 

menggunakan sabun dan air mengalir setiap satu jam. Produksi film harus 

menyediakan tisu dan tempat pembuangan sampah (touchless) di seluruh area 

lokasi. Lionsgate juga menyarankan produksi film harus mempersiapkan anti-

bacterial wipes sebagai lap sekali pakai untuk kru dan pemain sebelum 

menyentuh permukaan benda yang akan digunakan. Selain itu juga, produksi film 

harus menyiapkan sarung tangan dan masker untuk digunakan oleh setiap kru dan 

pemain (hlm. 3). 

Lionsgate menjelaskan area yang sering disentuh oleh banyak orang harus 

dilap secara berkala dengan produk pembersih disinfektan. Kru yang bekerja 

untuk sanitasi produksi harus selalu membersihkan semua area produksi setiap 

hari dan sebelum bekerja harus menggunakan peralatan perlindungan diri. Saat 

produksi dimulai, peran kru craft service yang awalnya menyediakan snack 

diganti menjadi petugas sanitasi produksi. Set, properti, wardrobe/kostum, tempat 
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kerja, dan barang-barang yang sering disentuh harus sering disanitasi minimal 

setiap hari dan jika memungkinkan dilakukan lebih sering. Lionsgate juga 

menyarankan untuk mempertimbangkan untuk meningkatkan sistem ventilasi di 

lokasi produksi. Memasang poster berisi ajakan untuk menghentikan penyebaran 

COVID-19 di seluruh area produksi sebagai langkah untuk mengingatkan kru dan 

pemain untuk melindungi diri dan orang lain dari paparan COVID-19 (hlm. 4). 

Petugas medis juga dapat direkrut oleh produksi film untuk menekan 

penyebaran COVID-19. Lionsgate menyarankan jika merekrut petugas medis 

sebaiknya dilakukan sejak praproduksi karena petugas medis harus membuat 

protokol baru yang sesuai dengan produksi film. Petugas medis akan membantu 

mengatur keamanan dan membuat kru dan pemain harus mengikuti protokol 

kesehatan. Kepala departemen harus memberi tahu kru bahwa petugas medis akan 

mengelola pencegahan penyebaran COVID-19. Jumlah petugas medis dan jumlah 

kru yang membantu petugas medis harus dipertimbangkan sesuai dengan skala 

kebutuhan produksi film. Menurut Lionsgate satu tenaga medis bisa menangani 

20 kru atau menggunakan pengukuran rasio yang sesuai dengan kebutuhan 

produksi film (hlm. 7).  

Lionsgate memberikan saran-saran keselamatan kerja saat pandemi 

COVID-19 untuk produksi film, meningkatkan dan sering melakukan sanitasi 

semua departemen, toilet, dan semua titik yang memiliki kontak fisik yang 

banyak. Pembersihan total harus dilakukan saat wrap agar lokasi menjadi sangat 

bersih dan steril sebelum dikembalikan kepada pemilik lokasi. Persediaan 

kebutuhan di kamar mandi harus selalu tersedia seperti sabun, tisu, tempat 



14 
 

pembuangan sampah touchless, dan disinfektan. Lionsgate juga menyarankan 

untuk selalu mensanitasi kendaraan dengan cairan disinfektan. Produksi film juga 

harus mempertimbangkan penjemputan pemain oleh pengemudi personal atau 

production assistant. Produksi film juga harus mencari tempat kesehatan atau 

rumah sakit terdekat untuk keadaan darurat saat produksi. Jika pemain 

membutuhkan adegan yang berdekatan, tim produksi harus mendiskusikan 

protokol dan menstrategikan jadwal agar pemain tetap aman (hlm. 8). 

Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) (2020) 

menjelaskan peningkatan sanitasi dan disinfektan harus diterapkan pada produksi 

film. Kru film yang bertanggung jawab atas kebersihan harus mematuhi 

rekomendasi dan protokol kesehatan yang berlaku pada produksi film. 

Perlengkapan disinfektan yang diklaim dapat membunuh COVID-19 harus 

tersedia di semua tempat produksi. AMPTP juga menyarankan permukaan benda 

yang sering disentuh harus dibersihkan secara berkala dengan disinfektan yang 

sesuai. Produksi film dan COVID-19 boys/girls akan bekerja dengan semua 

departemen untuk menganalisis dan menerapkan rencana khusus untuk 

mendisinfektan kebutuhan khusus setiap departemen. Setiap departemen harus 

menganalisis alur kerja tertentu dan cara untuk melakukan disinfektan peralatan 

dan social distancing (hlm. 10).  

2.3. Produksi 

Worthington (2009) mengatakan produksi adalah tahap eksekusi proyek di set 

atau lokasi (hlm. 24). Persiapan tidak berhenti saat tahap produksi film dimulai. 
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Saat produksi berlangsung, tentunya ada perubahan yang terjadi dan diperlukan 

persiapan ulang untuk memenuhi kebutuhan produksi di lokasi. Saat produksi 

dimulai, tim produksi dan asisten sutradara harus selangkah lebih cepat daripada 

semua kru untuk mempersiapkan semua kebutuhan produksi dengan memastikan 

semuanya siap tepat waktu. Semua kebutuhan produksi harus sudah tersedia saat 

dibutuhkan sehingga proses produksi berjalan dengan lancar. Worthington juga 

menjelaskan tim produksi dan asisten sutradara harus bisa menyelesaikan masalah 

yang tidak terduga dengan cepat sesuai jadwal dan anggaran sehingga tidak 

merusak suasana produksi. Persiapan dan perencanaan yang sudah matang, ada 

kalanya tidak sesuai karena terjadi masalah tidak terduga (hlm. 157). 

Worthington (2009) mengatakan tahap produksi adalah tahap yang intens 

dan melelahkan dengan tekanan yang sangat berat. Pada tahap produksi, hanya 

terdapat sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Masalah yang 

dapat diprediksi harus diantisipasi selama praproduksi, sehingga memungkinkan 

rencana cadangan untuk diterapkan. Worthington menjelaskan selama produksi 

berlangsung, produser harus memastikan bahwa semua orang mengetahui semua 

pekerjaannya selama hari produksi. Produser biasanya tidak memiliki peran di 

lokasi produksi, produser hanya akan terlibat jika produksi film mulai tidak 

mengikuti jadwal atau keadaan yang memerlukan pemecahan masalah yang sulit 

(hlm. 122). 

Ryan (2010) mengatakan bahwa tahap produksi adalah momen yang sudah 

disiapkan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan pada tahap 

praproduksi (hlm. 274). Produser harus memperhatikan keselamatan kerja sebagai 
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prioritas utama saat produksi. Produser harus memastikan semua orang yang 

bekerja di produksi filmnya aman dan benar. Mengawasi seluruh peralatan 

produksi saat dioperasikan secara aman dan semua orang memahami bahwa 

keselamatan kerja adalah prioritas utama di lokasi produksi. Jika semua orang 

mengerti keselamatan kerja adalah hal yang penting, semua orang yang terlibat 

dalam produksi akan bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan kerja (hlm. 

279). 

2.3.1. Protokol Kesehatan untuk Kru dan Pemain saat Produksi 

Menurut Prodi Film UMN (2020), protokol kesehatan utama produksi film untuk 

kru dan pemain pada saat pandemi COVID-19, yaitu: 

1. Menggunakan masker; 

2. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan 

3. Menjaga jarak minimal satu meter dengan yang lain.  

Prodi Film UMN juga mewajibkan setiap mahasiswanya untuk membawa 

persediaan masker yang baru dan higienis, hand sanitizer, tisu basah (anti-

bacterial wipes), semprotan disinfektan, dan persediaan baju ganti yang bersih 

saat melaksanakan produksi film (hlm 12-13). Prodi Film UMN juga membuat 

etika saat produksi agar membantu penerapan protokol kesehatan, yaitu: 

1. Menggunakan baju dan sepatu yang tepat (tidak menggunakan sandal) serta 

mengikat rambut yang panjang; 
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2. Membawa peralatan makan dan minum pribadi jika dibutuhkan; 

3. Membawa persediaan masker dan hand sanitizer jika dibutuhkan; 

4. Menjaga jarak aman berjarak minimal satu meter untuk menerapkan social 

distancing antara kru dan pemain; 

5. Mengikuti arahan utama secara kreatif dari sutradara dan asisten sutradara 1, 

secara produksi dari manajer produksi dan manajer lokasi, dan secara 

keselamatan kerja dan kesehatan dari COVID-19 girls/boys; 

6. Bersikap profesional dan saling menghormati dengan kru lainnya dengan 

bekerja sebaik-baiknya untuk berkontribusi dan memberikan solusi; dan  

7. Bersikap lebih sabar dan menyadari kondisi pandemi COVID-19 (hlm. 46). 

 Lionsgate (2020) juga membuat protokol kesehatan untuk melindungi kru 

dan pemain dari paparan COVID-19 agar tercipta keselamatan kerja pada saat 

produksi film. Empat langkah utama yang dapat digunakan sebagai kunci sukses 

produksi film saat pandemi COVID-19 adalah jarak, sanitasi, disiplin, dan 

perubahan. Jarak dapat diterapkan dengan membatasi jumlah kru yang bertugas di 

lokasi saat produksi. Kru dan pemain yang penting yang diperbolehkan mengikuti 

produksi di lokasi dengan membatasi dan membentuk jumlah kru dan pemain 

minimum. Lionsgate menyarankan untuk tetap menjaga jarak 6 kaki antara setiap 

kru dan pemain, kecuali untuk kru dan pemain yang memiliki kebutuhan yang 

sangat penting untuk berdekatan. Hindari juga sentuhan fisik yang tidak 

diperlukan dan menyentuh wajah. Memperluas jarak fisik antara kru dan pemain 
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karena tidak boleh ada kru yang berada di dekat pemain, kecuali departemen 

make-up dan hairstyle, departemen suara, dan departemen wardrobe atau kostum. 

Setiap kru harus menggunakan masker dan sarung tangan saat dekat dengan 

pemain. Menerapkan sistem production rings membantu pembatasan jarak dan 

interaksi fisik setiap kru pada produksi film (hlm. 2). 

 Lionsgate memberikan langkah untuk menerapkan sanitasi dengan 

mempersiapkan hand sanitizer. Hand sanitizer harus mudah dilihat dan tersedia di 

semua area lokasi produksi. Kru dan pemain juga harus secara berkala mencuci 

tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mempersiapkan tisu basah untuk 

mensanitasi benda dengan tisu basah (lap sekali pakai). Mempersiapkan sarung 

tangan dan masker untuk digunakan oleh kru dan pemain. Lionsgate juga 

menyarankan untuk mempersiapkan konsumsi yang sudah dibungkus terpisah 

untuk setiap kru dan pemain. Petugas kebersihan harus selalu disibukkan dengan 

membersihkan lokasi produksi. Set, properti, wardrobe, daerah kerja, dan 

tempat/benda yang sering disentuh harus disanitasi secara berkala (hlm. 2). 

 Disiplin yang dimaksud oleh Lionsgate adalah disiplin dan jujur dengan 

protokol kesehatan COVID-19. Jika kru atau pemain memiliki gejala sakit 

demam, batuk, kesulitan bernafas, atau penyakit pernafasan lainnya, sebaiknya 

tidak mengikuti produksi dan tetap berada di dalam rumah. Mengadakan 

pengecekan kesehatan/suhu tubuh untuk kru, pemain, dan semua orang yang 

berada di lokasi produksi. Lionsgate menyarankan untuk memperbanyak tenaga 

kesehatan untuk memantau, menguji dan meningkatkan kesadaran yang lebih 

tinggi kepada seluruh orang yang berada di lokasi produksi. Video village atau 
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monitor room hanya diperbolehkan diakses oleh kru tertentu saja dengan menjaga 

jarak aman 6 kaki dan jauh dari kru yang tidak penting untuk berada di video 

village. Lionsgate juga menjelaskan perubahan yang harus diterapkan oleh 

produksi film adalah untuk berubah fokus utama produksi film pada kebutuhan 

keselamatan dan kenyamanan kru dan pemain. Perubahan utama yang terjadi 

adalah memikirkan fleksibilitas dan menambah rasa kepedulian keselamatan kerja 

kru dan pemain mulai dari development hingga delivery film (hlm. 2).  

Lionsgate mengatakan social distancing dapat tercipta pada produksi film 

dengan memberikan jarak ruang fisik antar setiap kru dan pemain minimal 3-6 

kaki. Mengingatkan pemain dan kru untuk tetap melakukan social distancing 

maupun di luar produksi film (misalnya tidak bepergian ke tempat-tempat ramai). 

Lionsgate menyarankan tidak memperbolehkan ada anggota kru yang berada di 

dekat pemain, kecuali dari departemen make-up dan hairstyle, departemen suara, 

dan departemen wardrobe/kostum. Kru yang harus mendekati pemain, harus 

menggunakan masker dan sarung tangan saat berada di dekat pemain. Pemain 

tidak boleh memasuki clear set area hingga kru grip dan electric keluar dari set 

untuk mengurangi jumlah orang yang berdekatan dengan pemain (hlm. 4-5). 

Lionsgate memberikan arahan saat kru atau pemain merasa sakit saat di 

rumah untuk tetap berada di dalam rumah jika merasa demam, batuk, atau sesak 

napas dan memberi tahu supervisor-nya. Produksi film harus menghimbau kru 

untuk mencari perawatan medis sesegera mungkin. Sebelum menuju ke perawatan 

medis, harap memberi tahu terlebih dahulu kepada petugas medis melalui telepon 

mengenai gejala kru yang merasa sakit. Lionsgate memberikan arahan juga, jika 
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terdapat kru atau pemain yang merasa sakit saat berada di lokasi produksi segera 

pulangkan kru tersebut ke rumahnya jika memungkinkan. Jika kru tersebut tidak 

memungkinkan untuk meninggalkan lokasi produksi, kru tersebut harus berada di 

area yang terisolasi (menggunakan masker dan sarung tangan) untuk 

menunggu/beristirahat sampai tim produksi mengatur transportasinya (hlm. 5). 

Lionsgate juga memberikan arahan jika ada kru atau pemain yang telah 

melakukan kontak dekat dengan orang yang dicurigai atau diketahui terpapar 

COVID-19. Jika kru atau pemain tersebut sakit, harus melakukan karantina 

mandiri di dalam rumah selama 14 hari. Kontak dekat yang dimaksud adalah jika 

berdekatan kurang dari 6 kaki selama lebih dari 10 menit atau melakukan kontak 

tanpa menggunakan perlindungan diri (masker dan sarung tangan) kepada orang 

yang sedang sakit (hlm. 6).  

Lionsgate juga memberikan saran sebelum produksi film (shooting) 

sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19, produser harus mengajukan 

pertanyaan mengenai keselamatan pribadi saat merekrut kepala departemen dan 

kru yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja. Kru dan pemain harus 

memberi masukan dan cara pemecahan masalah terhadap tingkat kenyamanan dan 

keamanan mengenai produksi saat pandemi COVID-19 (hlm. 7). Pencegahan 

yang dapat dilakukan kru dan pemain agar tidak terinfeksi dan menyebarkan 

COVID-19 adalah memberikan pedoman kerja. Lionsgate memberikan pedoman-

pedoman yang harus didapatkan oleh kru dan pemain saat safety meetings agar 

menghentikan penyebaran COVID-19 adalah: 

1. Menghindari bertemu dengan orang yang sedang sakit; 
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2. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apa pun (berjabat tangan, berpelukan, 

atau benturan di tangan/siku); 

3. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut; 

4. Menggunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. 

Jika tisu tidak tersedia, gunakan siku dan segera mencuci tangan atau 

menggunakan hand sanitizer; 

5. Selalu mensanitasi permukaan benda yang sering disentuh oleh banyak orang 

menggunakan semprotan atau lap disinfektan; 

6. Mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir 

(setelah dari kamar mandi, sebelum makan, dan membuang ingus, batuk, atau 

bersin); 

7. Mewajibkan pemain dan kru untuk menggunakan masker dan sarung tangan 

bila memungkinkan; dan 

8. Lap semua properti dan peralatan sebelum dan sesudah setiap orang 

menggunakannya (hlm. 4). 

Agar mendukung pedoman tersebut Lionsgate menyarankan produksi film 

harus menyediakan sarung tangan plastik, hand sanitizer, dan anti-bacterial 

wipes, masker setiap saat untuk kru dan pemain. Produksi film 

mempertimbangkan untuk mengadakan tes COVID-19 untuk semua kru dan 

pemain saat praproduksi (mendekati mulainya produksi). Produksi film juga harus 

menentukan jumlah persediaan tes COVID-19 agar dapat diterapkan secara 
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efektif. Lionsgate juga menyarankan untuk selalu menjaga jarak 6 kaki untuk 

setiap kru dan pemain. Hindari berjabat tangan, sentuhan tangan, siku dan bentuk 

sentuhan fisik apa pun. Sebisa mungkin juga, hindari berbagi peralatan untuk 

digunakan bersama-sama. Hanya kru yang penting saat produksi yang boleh 

memasuki lokasi, dan kurangi jumlah kru di dekat kamera saat pemain sudah 

memasuki clear set (hlm. 7). 

Lionsgate juga menganjurkan kru dan pemain untuk mengurangi keluar 

rumah dan bepergian ke tempat yang ramai seperti bar, restoran, bioskop, 

supermarket, tempat ibadah, mall, dan tempat ramai lainnya. Kru dan pemain juga 

dianjurkan untuk tidak mengunjungi orang berusia lanjut dan orang yang memiliki 

gejala yang sama seperti gejala COVID-19. Lionsgate menyarankan agar kru dan 

pemain tidak menggunakan transportasi umum, sehingga produksi film harus 

mempertimbangkan menjemput kru dan pemain ke lokasi produksi. Kru dan 

pemain harus melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki lokasi 

produksi di pintu masuk lokasi dan diberi tanda bahwa kru dan pemain telah dicek 

(hlm. 7-8). 

Alat perlindungan diri harus digunakan oleh kru dan pemain, Alliance of 

Motion Picture and Television Producers (AMPTP) (2020) merekomendasikan 

setiap kru dan pemain menggunakan pelindung wajah saat berada di lokasi 

produksi, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Masker medis, 

masker kain, dan face shield harus tersedia pada produksi film agar mengurangi 

droplet (percikan air liur atau cairan pernapasan) kepada orang di sekitar lokasi 

produksi. Diperlukan pelatihan yang tepat dalam mengenakan, melepaskan, 
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membersihkan dan menggunakan alat perlindungan diri dengan aman. AMPTP 

juga menyarankan alat perlindungan diri yang disediakan oleh produksi film harus 

dibagikan oleh satu orang yang bertugas untuk membagikannya agar mengurangi 

banyak kontak fisik. Pada saat pembagian alat perlindungan tidak boleh terjadi 

kerumunan pada satu tempat. Semua kru dan pemain juga sebaiknya 

menggunakan sarung tangan saat produksi film (hlm. 7). 

AMPTP berpendapat bahwa sarung tangan dapat membuat rasa aman yang 

salah karena dapat meningkatkan risiko saat sarung tangan sudah kotor dan 

terkontaminasi saat menyentuh permukaan benda, saat menggunakan, atau 

melepas sarung tangan. Oleh sebab itu, kebersihan tangan yang efektif harus 

dilakukan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan 

antiseptik berbasis alkohol. AMPTP juga menyarankan kru dan pemain untuk 

menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut menggunakan tangan yang 

kotor. Sarung tangan dapat dikenakan saat menyentuh peralatan yang tidak dapat 

dibersihkan secara menyeluruh dengan cairan disinfektan seperti kabel, lampu, 

benda elektronik dan kostum yang sedang dipakai. Diperlukan pelatihan 

penggunaan sarung tangan yang benar agar penggunaan sarung tangan menjadi 

efektif (hlm. 7). 

 Sanitasi tangan sangat diperlukan sehingga dapat mendukung penggunaan 

sarung tangan. AMPTP berpendapat sanitasi tangan adalah hal utama pencegahan 

penyebaran COVID-19 yang perlu diterapkan karena potensi penyebaran 

dikarenakan kontak fisik. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun 

lebih efektif dibandingkan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-
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19. AMPTP juga menyarankan fasilitas untuk mencuci tangan dengan air 

mengalir, sabun, dan tisu (jika memungkinkan sistem touchless) harus selalu 

memadai dan bisa diakses oleh kru dan pemain. Fasilitas mencuci tangan harus 

selalu bersih dan lengkap. Jika lokasi tidak tersedia fasilitas mencuci tangan yang 

memadai, harus menyediakan fasilitas mencuci tangan yang bersifat “mobile” 

(hlm. 8). 

 AMPTP juga menjelaskan bahwa sanitation station harus memiliki hand 

sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol dan ditempatkan secara 

strategis di sekitar lokasi dan mudah diakses. Tempat persediaan alat sanitasi 

tangan harus disimpan dengan baik dan bersih. Kru dan pemain harus mendapat 

pelatihan mengenai sanitasi tangan dengan mencuci selama minimal 20 detik dan 

menggosok semua permukaan tangan). AMPTP juga menyarankan untuk 

produksi film terus menyarankan semua kru dan pemain untuk selalu mensanitasi 

tangan dan melakukan membersihkan semua permukaan benda yang sering 

disentuh dengan disinfektan.  Tangan harus dicuci atau sanitasi saat tiba di lokasi, 

setelah bersin atau batuk, setelah menggunakan toilet, sebelum dan sesudah 

makan atau minum, setelah menyentuh peralatan atau benda yang bersifat berbagi, 

dan setelah membersihkan atau mendisinfektan peralatan, perkakas, atau lokasi. 

Poster atau papan kampanye harus terpasang di lokasi produksi yang berisi ajakan 

untuk menghentikan penyebaran COVID-19, sanitasi tangan dan penggunaan alat 

pelindung diri (hlm. 8). 
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 Prodi Film UMN juga membuat sebuah sistem production rings untuk 

membantu melaksanakan social distancing saat produksi film. Production rings 

terdiri dari empat bagian, yaitu: 

1. Ring 1: Clear Set Area; 

2. Ring 2: Traffic (antara set dan unit basecamp) atau Batas Set; 

3. Ring 3: Unit Basecamp; dan 

4. Ring 4: Location/Batas Lokasi (hlm. 30). 

 

Gambar 2.1. Production rings 

(Prodi Film UMN, 2020, hlm. 31) 
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Prodi Film UMN menjelaskan unit basecamp harus sudah dirancang seperti 

Gambar 2.1. dan hanya bisa diakses oleh kru yang tertulis namanya di setiap pintu 

unit basecamp masing-masing. Toilet harus selalu disanitasi menggunakan cairan 

antiseptik dan dilengkapi dengan perlengkapan seperti tisu gulung, sabun pencuci 

tangan, air, dan tisu kotak (hlm. 33). Lionsgate (2020) mengatakan video village 

(monitor room) hanya bisa diakses oleh sutradara, script supervisor, dan director 

of photography serta tetap harus menjaga jarak aman 6 kaki. Video village bersifat 

tertutup dan tidak bisa diakses oleh kru lainnya yang tidak berkepentingan berada 

di video village. Menurut Lionsgate produser harus memiliki video village yang 

terpisah dan menjaga jarak aman 6 kaki antar kru. Tim produksi tidak boleh 

menyediakan kursi tambahan dan production assistant membantu untuk 

menjauhkan kru yang tidak berkepentingan di sekitar video village (hlm. 4). 

Prodi Film UMN juga membuat prosedur produksi film untuk mendukung 

lalu lintas kru dan pemain agar bisa menerapkan production rings. Kru COVID-

19 girls/boys, manajer produksi, manajer lokasi, dan production assistant harus 

sampai di lokasi produksi minimal 60 menit lebih cepat dari kru lainnya untuk 

menyiapkan unit basecamp di ring 3. Kru lainnya yang sudah sampai di lokasi 

saat call time langsung diperiksa oleh COVID-19 girls/boys dan diijinkan sarapan 

di foods dan beverages corner. Prodi Film UMN juga memberikan saran jika 

wilayah foods dan beverages corner tidak luas, lakukan dengan menggunakan 

sistem bergilir sedangkan kru yang menunggu giliran bisa bersiap terlebih dahulu 

di unit basecamp departemennya masing-masing. Kru meletakkan peralatan dan 

perlengkapannya ke unit basecamp departemennya masing-masing yang telah 
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dirancang pada ring 3. Lalu lintas antar rings harus diatur oleh manajer lokasi dan 

manajer produksi untuk menghindari kerumunan yang berlebihan. Setiap kru 

hanya memiliki akses pada unit basecamp dengan nama yang tercantum di depan 

pintu unit basecamp (hlm. 43).  

 Prodi Film UMN menjelaskan pada saat kru artistik, kamera, tata cahaya, 

grip, dan suara mempersiapkan clear set area di ring 1, pemain bisa bersiap-siap 

pada unit basecamp wardrobe dan make-up di ring 3, dan kru lainnya bersiap-siap 

di ring-nya masing-masing. Clear set area di ring 1 siap untuk shooting dan 

sutradara bisa masuk ke ring 1 saat sutradara sudah menyetujui hasil persiapan 

clear set area dan kru artistik dapat meninggalkan ring 1 ke ring 3. Prodi Film 

UMN menjelaskan pemain bisa masuk ke ring 1 untuk melakukan rehearsal on 

set (akting, cek suara, pergerakan pemain, komposisi, dan kebutuhan teknis di set 

lainnya). Posisi pemain dengan kru, peralatan, dan pemain lainnya harus dijaga 

minimal berjarak satu meter dan menghindari semua bentuk sentuhan fisik dari 

kulit ke kulit secara langsung (hlm. 44).  

 Prodi Film UMN menjelaskan setelah take, pemain bisa kembali ke ring 3 

untuk bersiap shot berikutnya atau istirahat. Kru lain mempersiapkan shot 

berikutnya seperti prosedur sebelumnya mempersiapkan clear set area di ring 1. 

Prodi Film UMN menjelaskan setelah proses shooting telah selesai, semua kru 

harus memastikan tidak ada barang yang tertinggal serta sampah sudah dibuang 

pada tempat pembuangan sampah.  Ring 1 dikembalikan seperti semula kemudian 

dibersihkan dan disanitasi. Ring 2 dan 3 juga harus dipastikan bersih dan 

tersanitasi sebelum kru wrap up dan meninggalkan lokasi (hlm 45). 
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2.3.2. Sanitasi Departemen Wardrobe atau Kostum 

Prodi Film UMN (2020) mempersiapkan protokol kesehatan untuk departemen 

wardrobe atau kostum. Wardrobe atau kostum harus disusun berdasarkan shot 

atau adegan dengan kemasan plastik yang terpisah-pisah dan higienis. Wardrobe 

atau kostum harus disiapkan di unit basecamp untuk pemain, karena kru wardrobe 

atau kostum tidak berada di clear set area. Prodi Film UMN juga menyarankan 

wardrobe atau kostum yang sudah dipakai, kemudian disimpan di dalam kotak 

atau kontainer yang tertutup untuk baju kotor dan tidak disentuh kecuali ketika 

akan dicuci. Setelah produksi, semua wardrobe atau kostum dicuci bersih dan 

dikembalikan ke pemain dalam kemasan plastik higienis (hlm. 34). 

Lionsgate (2020) menjelaskan wardrobe atau kostum pemain akan 

disiapkan di unit basecamp. Setelah pemain sudah menggunakan wardrobe atau 

kostumnya dan looks sudah disetujui, pemain baru boleh memasuki clear set area 

karena tidak ada kru wardrobe atau kostum yang berada di clear set area. Pemain 

boleh memasuki clear set area ketika sudah setujui oleh script supervisor. Pemain 

menggunakan wardrobe atau kostum di unit basecamp. Wardrobe atau kostum 

setiap pemain akan terpisah dan tersimpan di tas individual (hlm. 12). 

2.3.3. Sanitasi Departemen Make-up dan Hairstyle 

Prodi Film UMN (2020) menyiapkan protokol kesehatan untuk departemen make-

up dan hairstyle. Jika pemain bisa dan memilih memakai make-up sendiri, 

arahkan pemain untuk mempersiapkan make-up dan kru make-up hanya perlu 

memastikan hasilnya sesuai dengan kebutuhan film. Jika pemain memilih kru 
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melakukan make-up, harus menggunakan peralatan make-up yang sudah dicuci 

dan higienis. Prodi Film UMN menyarankan, untuk tercipta rasa aman kepada 

pemain, kru make-up harus mempersiapkan peralatan make-up dalam plastik 

bersih dan membukanya di depan pemain. Produk make-up yang tidak dapat 

dicuci dan bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung harus di siapkan 

sekali pakai pada setiap pemain (hlm. 36).  

Prodi Film UMN menekankan sekali lagi untuk selalu mensanitasi semua 

produk make-up, kemasannya, brush, peralatan hairstyling dan lainnya. Peralatan 

make-up harus dikelompokkan menjadi satu per satu kelompok untuk setiap 

pemain. Kru make-up dan hairstyle harus selalu menggunakan masker dan sarung 

tangan yang diganti secara berkala. Kru dan pemain harus menghindari semua 

bentuk sentuhan fisik dari kulit ke kulit secara langsung. Prodi Film UMN 

menjelaskan proses make-up dan hairstyle pada pemain harus disiapkan pada unit 

basecamp -nya karena kru make-up dan hairstyle tidak akan ada di clear set area. 

Peralatan make-up dan hairstyle yang sudah selesai dipakai setelah produksi, 

harus disimpan dalam kotak atau kontainer yang tertutup dan tidak disentuh lagi 

kecuali ketika ingin dicuci atau dibersihkan (hlm. 37).   

Lionsgate (2020) menjelaskan pencapaian looks make-up dan hairstyle 

akan terbatas. Hanya satu kru make-up dan hairstyle yang bekerja dalam satu 

waktu di unit basecamp. Make-up dan hairstyle harus sudah disiapkan di unit 

basecamp dan setelah sudah siap dan looks sudah disetujui, pemain baru boleh 

memasuki clear set area. Lionsgate juga menyarankan peralatan dan persediaan 

make-up disiapkan untuk setiap pemain dan digunakan secara individual dan 
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dikemas di dalam tas individual untuk setiap pemain. Pemain akan menghapus 

make-up-nya sendiri untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain (hlm. 12). 

2.3.4. Sanitasi Departemen Artistik 

Prodi Film UMN (2020) membuat protokol kesehatan untuk departemen artistik. 

Semua properti dan elemen setdress harus dipersiapkan di clear set area sebelum 

mulai shooting. Properti dan elemen setdress lainnya yang belum digunakan harus 

disusun berdasarkan shot atau adegan di unit basecamp departemen artistik. 

Properti dan elemen setdress yang tersimpan di unit basecamp harus dikemas 

dalam plastik masing-masing yang higienis. Properti dan elemen setdress 

disiapkan di unit basecamp sampai siap digunakan kemudian dipindahkan ke 

clear set area saat shot atau adegan yang sesuai. Prodi Film UMN juga 

menyarankan setelah properti selesai digunakan, segera disimpan ke dalam kotak 

atau kontainer yang tertutup untuk properti yang kotor dan tidak akan disentuh 

lagi kecuali akan dicuci. Setelah selesai shooting, semua properti dan elemen 

setdress dibersihkan dan dikembalikan dalam kemasan yang higienis (hlm. 38). 

 Lionsgate (2020) menjelaskan kru set designer pada saat praproduksi tidak 

boleh berada di rings yang sama bersama kru produksi. Kru set designer akan 

datang ke lokasi sebelum produksi untuk mempersiapkan set. Setelah set sudah 

selesai dibangun, lokasi akan disegel selama tiga hari supaya virus di permukaan 

benda dapat mati. Kru yang bertugas untuk membeli kebutuhan set dan properti 

harus terisolasi dan menyegel belanjaannya selama tiga hari atau didisinfektan 

sebelum diberikan kepada kru set designer atau on set dresser. Pada saat produksi, 
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akan tersedia kru on set dresser dan props master yang bersiap untuk mengurus 

semua kebutuhan departemen artistik (hlm. 11-12). 

 Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) (2020) 

menjelaskan banyak benda departemen artistik yang tidak dapat dibersihkan 

dengan cara biasa, sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk 

mensanitasinya. Banyaknya benda-benda departemen artistik yang memiliki 

persyaratan pembersihan yang unik sehingga, kru yang bertanggung jawab untuk 

membersihkan harus mensanitasi dengan cara khusus. AMPTP juga menjelaskan 

hand props harus dibersihkan dan didisinfektan sebelum dan sesudah digunakan. 

Jika hand props memiliki persyaratan sanitasi khusus, harus dilakukan dengan 

cara yang khusus juga. Tangan harus selalu tersanitasi sebelum dan sesudah 

menyentuh properti (hlm 9-10). 

2.3.5. Sanitasi Peralatan 

Prodi Film UMN (2020) membuat protokol kesehatan untuk departemen kamera, 

tata cahaya, dan grip. Kamera, lighting dan grip harus disiapkan di clear set area 

sesuai dengan kebutuhan shot atau adegan sebelum memulai shooting. Aksesoris 

kamera, lighting, dan grip disiapkan di unit basecamp sampai siap digunakan 

kemudian dipindahkan ke clear set area saat shot atau adegan yang sesuai. Prodi 

Film UMN juga membuat protokol kesehatan untuk departemen suara. Peralatan 

perekaman suara harus disiapkan di clear set area sebelum shooting dimulai 

sesuai dengan kebutuhan shot atau adegan. Jika menggunakan wireless mic, mic 

harus dibersihkan dan disanitasi sebelum dipasang pada baju pemain. Setelah 
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selesai digunakan, semua peralatan harus dibersihkan dan disanitasi dengan baik 

sebelum dikembalikan ke pemiliknya (hlm. 39-40).  

Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) (2020) 

juga menjelaskan peralatan pribadi seperti perkakas, headset, atau mikrofon harus 

disanitasi dan didisinfektan sebelum digunakan. Peralatan elektronik dan 

peralatan sensitif lainnya harus dibersihkan sesuai dengan cara yang dianjurkan 

oleh produsennya. AMPTP juga menyarankan handy talky digunakan secara 

individual oleh pemain dan kru yang membutuhkan dan tidak boleh digunakan 

oleh pemain atau kru lainnya selama produksi. Barang atau peralatan yang harus 

digunakan bersama harus disanitasi dan disinfektan antar pengguna. Sanitasi 

tangan harus selalu diterapkan saat memegang peralatan yang sering digunakan 

oleh banyak orang (hlm. 10). 

2.3.6. Sanitasi Konsumsi 

Prodi Film UMN (2020) mempersiapkan protokol kesehatan yang bertujuan 

menjaga sanitasi konsumsi setiap kru dan pemain. Snack harus disiapkan dalam 

kemasan yang steril dan dalam bentuk sachet untuk masing-masing kru dan 

pemain. Air mineral disiapkan dalam kemasan botol (tidak isi ulang) untuk setiap 

kru dan pemain. Snack dan minuman disediakan pada setiap rings dan pada waktu 

tertentu saja. Makan pagi, siang, dan malam disediakan di foods dan beverages 

corner dengan tetap menerapkan social distancing (hlm. 42).  

 Lionsgate (2020) menjelaskan konsumsi dan peralatan makan (sendok, 

plastik, dan sedotan) harus dibungkus terpisah untuk masing-masing kru dan 
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pemain untuk sanitasi konsumsi produksi film saat pandemi COVID-19.   Tidak 

boleh ada makanan dan minuman apa pun dalam kondisi tidak terbungkus tersedia 

saat produksi film. Hindari penggunaan mangkuk atau wadah untuk konsumsi 

yang bersifat berbagi. Tim konsumsi harus segara menutup makanan yang 

barusan dimasak saat tidak disajikan dan tim konsumsi harus menyajikan/ 

melayani setiap kru dan pemain agar tidak menyiapkan konsumsinya sendiri 

(membuka wadah makanan, bar salad, dll). Menurut Lionsgate tempat penyediaan 

layanan craft service harus ditutup agar menghindari kerumunan kru dan pemain. 

Setiap kru dan pemain dianjurkan untuk membawa peralatan makan, wadah 

makanan, dll milik pribadi untuk digunakan sendiri (hlm. 3). 

 Lionsgate memberikan pertimbangan untuk departemen konsumsi untuk 

tidak menyediakan makanan prasmanan, melainkan mempersiapkan makanan 

yang terbungkus seperti makanan yang akan dibawa pulang. Konsumsi kru 

diletakkan pada daerah departemen masing-masing. Jika kru craft service 

menyediakan snack, snack harus dibungkus secara terpisah untuk masing-masing 

kru dan pemain, agar mengurangi kebutuhan/pekerjaan pembungkusan di lokasi 

(hlm. 3). Lionsgate menjelaskan kru yang mengurus konsumsi harus mencuci 

tangan dengan air mengalir dan sabun setiap 30 menit sebelum dan sesudah 

mempersiapkan konsumsi. Kru yang mengurus konsumsi wajib menggunakan 

sarung tangan yang bersih (hlm. 8). 

Lionsgate menyarankan produksi film menggunakan gelas sekali pakai 

jika menggunakan dispenser air galon atau gunakan kemasan air mineral botol 

sekali pakai. Kru tidak boleh berkumpul di sekitar meja konsumsi, kru yang 
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mengurus konsumsi yang akan membagikan konsumsi.  Bungkus peralatan makan 

(besi maupun plastik) dengan serbet sehingga kru lain tidak mengambil sendiri 

dari kotak/keranjang persediaan peralatan makan. Lionsgate menyarankan untuk 

membagi jam makan siang menjadi dua kali untuk menghindari kerumunan saat 

makan siang.  Production assistant atau kru lain yang bertugas untuk pembersihan 

harus selalu mensanitasi permukaan meja konsumsi, kursi, dan perlengkapan 

lainnya dengan cairan disinfektan (hlm. 8). 

Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) (2020) 

juga menjelaskan kru yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan 

membagikan konsumsi harus mensanitasi tangan dengan mencuci tangan sebelum 

dan sesudah melakukan tugasnya. Saat makan, kru dan pemain harus melepaskan 

maskernya sehingga produksi film harus memastikan ketersediaan ruang agar 

setiap kru dan pemain tetap bisa mempertahankan jarak fisik. Fasilitas untuk 

mensanitasi tangan harus mudah diakses di pintu masuk basecamp kru dan 

pemain agar mudah digunakan oleh kru dan pemain sebelum dan sesudah 

memasuki basecamp untuk makan. AMPTP juga menyarankan untuk merancang 

waktu istirahat makan agar tidak terjadi kerumunan kelompok besar di area lokasi 

tertentu pada waktu yang bersamaan. Semua permukaan tempat meletakkan 

makanan juga harus didisinfektan sebelum dan sesudah digunakan. Makanan 

prasmanan tidak boleh disajikan sama sekali saat produksi film yang memerlukan 

peralatan makan yang dipakai oleh banyak kru dan pemain seperti sendok sayur 

atau penjepit. AMPTP juga menjelaskan makanan dan snack harus disajikan 

dalam kemasan yang dibungkus terpisah-pisah atau sachet untuk menghindari 
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mangkuk atau nampan yang digunakan bersama-sama. Peralatan makan yang 

digunakan saat produksi harus sekali pakai dan terbungkus untuk masing-masing 

kru dan pemain (hlm. 11).   


