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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Selama melakukan kerja praktik magang penulis ditempatkan pada divisi 2D yaitu 

sebagai 2D Artist. Posisi ini memiliki tanggung jawab dalam mendesain konsep 

dan pembuatan asset ilustrasi 2D. Koordinasi kerja selama melakukan magang 

dimulai dari kedudukan yang paling tinggi, yaitu Project Manager menyampaikan 

proyek kepada ketua divisi lalu dilanjutkan dengan masing-masing lead 

memberikan tugas atau bagian yang harus dikerjakan kepada para tim Artist dan 

dilanjutkan memberikan Briefing kepada anggota magang. 

 

3.1.1. Kedudukan 

Posisi penulis terdapat dalam bagian 2D Artist, di mana selama pengerjaan 

proyek berjalan penulis langsung mendapat tugas dari Lead Artist. Penulis 

membantu dalam mengembangkan asset game yang sudah ada atau dibuat 

langsung dengan briefing yang sudah diberikan. 

 

3.1.2. Koordinasi 

Project Manager menerima proyek dari Klien, lalu dilakukanlah Briefing awal 

kepada ketua tiap divisi untuk menyusun dan membagi tugas pembuatan 

timeleine kerja dan menentukan tanggal deadline. Setelah itu tiap ketua divisi 

akan melakukan briefing kepada tiap tim nya. Penulis menerima langsung 

tugas yang diserahkan dari pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan 

biasanya akan memberikan beberapa keterangan mengenai proyek dari visual 

style dan hasil final yang diinginkan, seperti halnya ukuran resolusi asset, 

lokasi folder referensi dan juga lokasi folder file untuk diserahkan, dan tidak 

lupa pemberian tanggal deadline untuk proyek atau asset tertentu. 

Pembimbing lapangan selalu menyarankan jika penulis masih belum mengerti 

hal-hal yang mencakup dalam pembuatan suatu asset, agar berkomunikasi 

dengan pembimbing lapangan. 
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Tiap pekerjaan yang diberikan untuk anggota magang terkadang berbeda dan 

diukur dari tolak ukur kemampuan tiap individu anggota magang, misalnya 

ada satu pekerjaan yang di buat oleh anggota magang terlalu lama dikerjakan 

dan kurang memuaskan akan dialihkan kepada anggota magang lain atau 

anggota tim dari divisi 2D untuk dikerjakan. 

 

 

 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berisi tabel hal-hal yang penulis lakukan selama magang. 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. 1 November – 3 

November 2016 

Boma Narakasura Membuat ilustrasi Attack sequence 

karakter Boma. (revisi) 

2. 7 November – 11 

November 2016 

Boma Narakasura Membuat dan merapikan ilustrasi 

beberapa asset karakter dari 

gerakan asset game yang sudah 

tersedia untuk artbook. (selesai) 

3. 14 November – 

18 November 

2016 

Boma Narakasura Membuat dan merapikan ilustrasi 

beberapa asset objek untuk bahan 

Artbook. (selesai) 

4. 22 November – 

25 November 

Boma Narakasura Membuat dan merapikan ilustrasi 

beberapa asset objek dari asset 

Gambar 3.1 Bagan Alur Koordinasi 

Peran 2d artist..., Amanda, FSD UMN, 2017



7 

 

2016 game yang sudah tersedia. (selesai) 

5. 28 November – 2 

Desember 2016 

-Boma Narakasura 

 

 

-Playmat zoo 

-Membuat ilustrasi kostum Boma 

dari asset game. (selesai) 

 

-Membuat bahan presentasi slide 

intruksi manual AR T-shirt. 

(selesai) 

6. 5 Desember – 9 

Desember 2016 

-Jamu Jago 

 

-Jalur Naga 

-Membuat desain produk Jamu 

Jago. (revisi) 

 

-Membuat konsep karakter monster 

dari referensi yang diberikan. 

(revisi) 

7. 13 Desember – 

16 Desember 

2016 

Jalur Naga Merevisi konsep karakter yang 

sudah dibuat. (selesai) 

8. 19 Desember – 

23 Desember 

2016 

- Playmat zoo 

- Boma 

Narakasura 

 

- Membuat desain manual 

untuk AR T-shirt (selesai) 

- Membuat Asset game 

Animasi Lava Splatter 

(selesai) 

9. 26 Desember – 

27 Desember 

2016 

Garudayana Membuat konsep desain Mockup 

Map dan membuat ikon untuk 

tampilan UI dari bahan yang 

diberikan (selesai) 

10. 2 Januari – 5 

Januari 2017 

Garudayana Melanjutkan konsep desain Mockup 

Map (revisi) 

Membuat konsep desain bangunan 

Tavern (selesai) 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa tugas yang dikerjakan oleh penulis 

selama melakukan kerja praktik magang di Anantarupa Studios.  

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

 

1. Bomanarakasura 

Game ini merupakan permainan berbasis 2D platformer dengan alur RPG. 

Berkisah tentang seorang anak perempuan bernama Sveta yang tersadar 

akan kematiannya dan berada di dimensi lain yaitu Naraka Loka. 

Keinginannya untuk bisa keluar Sveta bertemu dengan Ashura bernama 

Boma dan melakukan perjanjian. Bomanarakasura ini merupakan projek 

besar sekaligus projek pribadi Anantarupa. Penulis diberikan tugas untuk 

membuat ilustrasi asset Artbook Bomanarakasura dari asset game.  

Pembimbing Lapangan awalnya akan memberikan detail pekerjaan 

yang harus dikerjakan, lalu penulis diminta mengambil asset game seperti 

gambar visual sprite yang dipakai di dalam game untuk dijadikan sebuah 

referensi. Untuk itu penulis meminta bantuan kepada tim dari divisi 2D 

untuk memberikan referensi. Seperti contoh ketika penulis mengerjakan 

ilustrasi untuk Attack sequence beberapa karakter musuh dalam game. 

Gambar 3.2 Ilustrasi Sebelum dan Sesudah Aset Dikerjakan 
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Penulis akan diberikan animasi gerakan karakter tersebut dan jika ada hal 

yang penulis belum ketahui maka penulis diminta untuk menanyakan 

langsung kepada pembimbing lapangan. 

Selain itu asset lainnya seperti objek-objek pendukung 

Environment game juga diminta untuk dilakukan peningkatan resolusi dan 

juga kualitas gambar. 

.  

 

Gambar 3.3 Hasil Pekerjaan Attack Sequence Penulis untuk Artbook 

Peran 2d artist..., Amanda, FSD UMN, 2017



10 

 

 

 

Gambar 3.4 Beberapa Hasil Akhir Objek Environment untuk Asset Artbook  

 

2. Playmat Zoo AR T-shirt 

Playmat zoo merupakan produk interaktif yang dikhususkan untuk anak-

anak melalui teknologi Augmented Reality atau disingkat AR. Pembimbing 

lapangan memberikan pekerjaan kepada penulis untuk membuat desain 

manual T-shirt, lalu memberikan referensi style yang diinginkan. 
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Gambar 3.5 Hasil Desain Manual untuk T-shirt AR yang Dibuat Penulis  

 

 

3. Jalur Naga 

Terinspirasi dari Pokemon Go, Jalur Naga merupakan proyek baru yang 

dibuat Anantarupa. Proyek ini merupakan game smartphone berbasis 

Agmented Reality. Game ini menceritakan seolah pemain adalah sebuah 

kolektor yang mengumpulkan telur naga dan makhluk seperti monster. 

Pembimbing magang memberikan briefing kepada anggota magang untuk 

membuat konsep-konsep monster yang terinspirasi dari binatang yang 

tergolong unik dan juga untuk dimintakan membuat versi chibi. Penulis 

membuat langsung konsep dan langsung di asistensi oleh Pembimbing, 

dikarenakan bentuknya masih belum mencapai keinginan dan diberi 

sedikit arahan. Akhirnya penulis membuat lagi konsep chibi sampai 

disetujui oleh pembimbing. 

Peran 2d artist..., Amanda, FSD UMN, 2017



12 

 

 

Gambar 3.6 Beberapa Sketsa Kasar Konsep Jalur Naga dan Referensinya 

 

 Setelah melakukan revisi dan pengulangan konsep, pembimbing magang 

merasa bahwa konsep yang penulis buat masih kurang memenuhi Visual 

style yang diinginkan, sehingga pembimbing memberikan asset konsep 

yang sudah jadi untuk diubah stylenya menjadi bentuk chibi.  
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Gambar 3.7 Konsep Chibi Awal (kiri) dan Konsep Chibi Akhir (kanan) 

 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Pada saat melakukan praktik kerja magang, penulis mengalami beberapa kendala 

dalam proses pengerjaan dan juga pemahaman dari Lead Artist. Kendala yang 

penulis alami adalah kecepatan penulis dalam mengerjakan suatu tugas. Penulis 

perlu meningkatkan kinerja dan harus menyesuaikan diri dengan rekan kerja 

penulis.  

Kendala yang penulis alami lainnya adalah kurangnya akses komunikasi. 

Ruangan penulis pada saat melakukan kerja magang berada di lantai dasar, 

sedangkan Supervisor dan Lead Artist lainnya berada di lantai atas. Komunikasi 

yang diberikan sebenarnya disarankan menggunakan aplikasi smartphone oleh 

Supervisor. Koneksi dan komputer di tempat magang yang menggunakan wifi 

membuat penulis mengalami gangguan dalam berkomunikasi dengan supervisor 

di saat ingin revisi proyek atau tugas yang diberikan. Beberapa kendala kecil yang 

penulis alami seperti gangguan listrik di perusahaan dan juga alat kantor yang 

sudah hampir rusak memakan waktu kerja penulis, namun semua hambatan itu 

harus penulis jalani dan lewati dengan baik. 

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Suatu kendala atau permasalahan selalu ada solusinya dengan usaha dan kemauan 

agar tidak mengganggu proses kinerja penulis selama melakukan praktik magang. 

Mengenai masalah tersebut penulis berupaya mencari solusi tersendiri. Penulis 
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berupaya meningkatkan kinerja dengan cara menambahkan skill ketika penulis 

memiliki waktu senggang di akhir pekan. Selain itu juga penulis langsung 

mendatangi pembimbing lapangan jika ada perihal yang penulis tidak mengerti. 

Mengenai kendala koneksi dan perangkat kerja yang kurang fungsional, penulis 

akhirnya membawa sendiri alat berupa Modem portable dan juga drawing pen 

sendiri. 
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