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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Pada proses magang kali ini, penulis ditempatkan pada divisi animasi di 

Studio UMN Production yang baru berdiri. Oleh karena itu, semua animator yang 

berada di Studio UMN Production wajib melakukan training (pelatihan) terlebih 

dulu. Pada setiap divisi, terdapat seorang supervisor (pengawas) yang mengawasi 

jalannya aktivitas di studio. Jika dilihat lebih detail, kedudukan dalam studio 

UMN Production sendiri adalah sebagai berikut. 

1. Kedudukan 

Posisi penulis selama melakukan praktik kerja magang di UMN 

Production adalah sebagai CG Artist yang berperan sebagai animator dan 

3D modeler, dalam proyek training (pelatihan) maupun NBR. Penulis 

dibimbing oleh Pak Yohanes Merci dan Pak Fachrul Fadly selaku 

supervisor. 

2. Koordinasi 

Proses produksi dalam UMN Production dimulai dari production 

manager yang menerima dan bertanggung jawab atas suatu proyek milik 

client (klien). Lalu, ada supervisor yang bertugas membagi tim dan 

bertanggung jawab untuk mengatur kelancaran kerja dalam tim. Setiap tim 

akan memiliki seorang lead animator (ketua tim) yang memiliki tanggung 

jawab untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota timnya dan sebagai 

orang pertama yang akan mengecek hasil animasi anggota tim sebelum 

dinilai oleh supervisor. 

Penulis bertugas sebagai animator, yang memiliki kewajiban 

membuat animasi dari tugas yang diberikan oleh lead animator. Namun, 

penulis juga pernah ditunjuk sebagai lead animator. Sebagai lead 

animator, penulis menerima briefing (pengarahan) dari supervisor 

mengenai sebuah scene (adegan) yang harus dikerjakan oleh tim penulis 
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dan membagikan beberapa shot (bidikan) kepada animator. Sebagai 

gambaran, berikut penulis berikan penjelasan berisi informasi alur 

koordinasi pekerjaan yang penulis lakukan di UMN Production. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berikut penulis lampirkan tabel yang menjelaskan secara singkat mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis selama proses magang di UMN 

Production. 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. I Pengenalan Program 

Autodesk Maya 

Mempelajari tools (alat-alat) pada 

Program Maya. 

2. II Bouncing Ball 1 Membuat gerakan bola dengan 

beragam ukuran dan terdapat rintangan 

yang akan dilalui bola. 

3. III Running (Steward) 1 Membuat gerakan streching 

(peregangan) dan ancang-ancang tokoh 

Steward yang ingin berlari dan 

melompati sebuah pagar. 

4. IV Running (Steward) 2 Membuat gerakan streching 

(peregangan) dan ancang-ancang tokoh 

Steward yang ingin melewati box 

(kotak), berbelok, lalu mendorong box 

besar. 

5. V Running (Steward) 1 & 2 Merevisi tugas minggu 3 dan 4. 

6. VI Tugas kelompok (4 

anggota) 

Terdapat 7shot suatu adegan, setiap tim 

dituntut agar setiap shot jelas continuity 

(kontinuitas)-nya. 

7. VII Membuat animasi 

pertarungan ( 3 anggota) 

Terdapat 3 shots suatu adegan, penulis 

bertugas menjadi ketua kelompok yang 

bertugas membuat gerakan seorang 

petarung samurai dan membantu 

anggota lainnya yang mendapat bagian 

shot lain. 

8. VIII Membuat modeling asset Membuat beberapa aset yang 
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NBR digunakan pada scene pantai dalam 

film NBR, mulai dari 3D modeling 

sampai unwarp & texturing. 

9. IX Membuat karakter Randi 

pada film animasi NBR 

3D modeling berdasarkan referensi 

yang ada, membuat blendshape 

ekspresi Randi. 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Studio UMN Production baru terbentuk pada awal tahun 2017, yang 

hampir semua pekerjanya merupakan anak magang. Oleh karena itu, penulis 

beserta pekerja lainnya masih harus melakukan training (pelatihan). Pada 

kesempatan magang ini, penulis melakukan training dasar animasi menggunakan 

program Autodesk Maya dan melakukan proyek serial NBR. Divisi animator dan 

divisi lain diberi kebebasan untuk melakukan training tambahan lainnya untuk 

menambah pemahaman tentang Program Maya.  

Pada masa training, penulis diberikan tugas untuk membuat gerakan-

gerakan dasar animasi, seperti bouncing ball (bola yang memantul) dan 

pergerakan manusia. Lalu, penulis juga melakukan training tambahan untuk 

mempelajari 3D modeling menggunakan Autodesk Maya.  

Ketika masuk pada proyek untuk membuat serial animasi NBR, semua 

rekan wajib melakukan meeting (pertemuan) terlebih dahulu agar terdapat 

kesamaan pemahaman dan persepsi tentang animasi NBR antar divisi. Penulis 

mendapat kesempatan untuk melakukan modeling salah satu karakter NBR, yaitu 

Randi. Selain 3D modeling, penulis juga membuat unwarp dan texture dari 

karakter tersebut. Berikut lampiran gambar beserta penjelasan dari pekerjaan yang 

dikerjakan selama magang. 
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3.3.1.1. Training Program Autodesk Maya 

Pada proses training di minggu pertama, penulis diwajibkan mempelajari 

software Autodesk Maya. Hal tersebut dilakukan karena penulis dan rekan-rekan 

hanya mempelajari program Autodesk 3DS Max. Banyak tools Autodesk Maya 

yang sama dan berbeda dengan Autodesk 3DS Max, sehingga kami harus 

menyesuaikan. Penggunaan program Maya diwajibkan karena pada industri 

animasi, hampir semua studio menggunakan Program Autodesk Maya.  

Hal pertama yang berbeda adalah cara melakukan navigasi dalam Maya. 

Pada 3DS Max, penggunanya dapat menampilan tools pada menu Modifier. 

Sedangkan di Maya, pengguna dapat lebih mudah menemukan tools dengan 

menahan tombol shift/ctrl + klik kanan/kiri. Hal tersebut sangat mempermudah 

pengguna ketika melakukan navigasi.  

 

 

Gambar 3.2. Navigasi di Autodesk Maya 
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Gambar 3.3. Navigasi di 3DS Max 

 

3.3.1.2. Training Animasi 

Dalam melakukan training animasi, penulis dan rekan lainnya mengenal 

hal-hal baru dalam pengerjaan animasi di industri animasi sebenarnya. Hal baru 

tersebut adalah Retake & Approve, di mana semua animasi yang sudah selesai 

dikerjakan tidak akan langsung disetujui atau di-approve oleh supervisor, namun 

akan dilakukan retake atau revisi.  

Tujuan dari retake adalah untuk mendapatkan gerakan animasi yang 

sebenarnya masih dapat dimaksimalkan, terlihat dalam setiap pengumpulan 

animasi, terdapat kolom komentar revisi dari supervisor, yang harus direvisi oleh 

animator. Supervisor biasanya sudah mempersiapkan sebuah list yang dapat di 

akses setiap tim produksi, menggunakan google drive. Dari list tersebut, lead 

dapat memantau setiap update anggotanya, dan mengingatkan anggota untuk 

melakukan retake jika diperlukan.  
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Gambar 3.4. UMN Production Tracker 

 

 

Gambar 3.5. UMN Production Tracker 
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Pada training 1, penulis harus membuat animasi Bouncing Ball seperti 

gambar berikut: 

 

Gambar 3.6. Training Animation 1a 

 

 

Gambar 3.7. Training Animation 1b 

 

Ketika training, penulis mempelajari prinsip-prinsip animasi, seperti 

anticipation, follow through, dan timing. Anticipation merupakan ancang- ancang 

pada bola. Follow through lebih terlihat pada pakaian saat bergerak, namun pada 

tugas ini, terlihat pada pantulan bola. Sedangkan timing merupakan ketepatan 
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waktu sebuah objek bergerak ataupun berhenti, misalnya waktu dimana bola harus 

melaju cepat atau lambat. Proses pengerjaannya memang tidak terlalu memakan 

waktu untuk menyelesaikannya, namun ketika proses pengecekan pasti ada hal-

hal yang harus di-retake. Penulis sebagai pemula masih belum mampu melihat 

detail yang dapat dengan mudah dilihat oleh supervisor.  

 

Gambar 3.8. Training Animation 2a 

 

 

Gambar 3.9. Training Animation 2b 
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Training 2 - Board With Tail, penulis juga mempelajari prinsip animasi 

exaggeration, anticipation, follow through, dan timing. Exaggeration merupakan 

hal yang dilebih lebihkan pada sebuah gerakan animasi, pada tugas ini terlihat 

pada saat, papan itu bergerak dan menahan bola besar. 

 

Gambar 3.10. Training Animation 3 

 

Training 3 - Ball With Tail, penulis dan rekan-rekan masih melakukan 

training untuk memperdalam exaggeration, anticipation, follow through, dan 

timing. Selain itu, juga agar penulis semakin terbiasa menganimasikan 

menggunakan Autodesk Maya. 
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Gambar 3.11. Training Animation 4 

 

Training 4 - (Steward) I. Pada training kali ini, penulis mendapat tugas 

yang lebih sulit, yaitu para animator diwajibkan untuk membuat gerakan sebuah 

tokoh yang berlari melompati pagar. Para animator dituntut untuk membuat 

gerakan yang natural (alami) agar tokoh tersebut terlihat nyata. 
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Gambar 3.12. Training Animation 5 

 

Training 5 - (Steward) II. Pada training kali ini, penulis diberi kebebasan 

untuk membuat gerakan Steward agar karakter tersebut dapat berpidah tempat dari 

kanan ke kiri. 
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Gambar 3.13. Training Animation 6 

 

 Training 6, penulis mendapat tugas untuk bekerja dalam tim untuk 

membuat suatu scene animasi yang terdiri dari beberapa shot animasi. Satu tim 

terdiri dari 4 orang dan penulis ditunjuk sebagai ketua tim. Masing-masing 

anggota mengerjakan 2 shot, kecuali 1 orang lagi mengerjakan 1 shot yang 

durasinya mengimbangi 2 shot. Selain membuat animasi sesuai dengan 

storyboard, pada tugas ini animator dituntut untuk membuat continuity di setiap 

shot animasi agar perpindahan setiap shot dapat sesuai dan isi dari scene tersebut 

dapat tersampaikan dengan jelas. 
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Gambar 3.14. Training Animation 7 

 

Training 7, penulis mendapat tugas kelompok lainnya dan penulis 

bertugas menjadi ketua tim. Pada tugas kali ini, penulis diharuskan membuat 

adegan perkelahian, sedangkan anggota lain membuat adegan lainnya. Gerakan 

yang penulis buat harus menggunakan prinsip animasi dan setiap gerakannya 

harus terlihat nyata dan masuk akal. Tokoh yang penulis gerakan adalah seorang 

samurai yang mahir menggunakan pedang dan mampu bergerak lincah seperti 

seorang street dancer (penari jalanan). 
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3.3.1.3. Proyek NBR 

Pada kesempatan magang ini, penulis juga menjadi seorang 3D modeler. 

Penulis ditugaskan untuk membuat beberapa aset untuk keperluan scene pantai 

pada animasi NBR.  

 

Gambar 3.15. 3D Modeling Asset NBR 

 

Selain itu penulis juga bertugas untuk membuat satu tokoh 3D dalam 

serial animasi NBR yang bernama Randi. Randi adalah tokoh antagonis dalam 

film NBR, merupakan seorang panda perempuan yang menjadi sahabat tokoh 

utama NBR. Selain 3D modeling, penulis juga membuat beragam ekspresinya 

untuk keperluan BlendShape. 
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Gambar 3.16. 3D Modeling tokoh Randi – NBR 

 

Gambar 3.17. Wire 3D Modeling tokoh Randi – NBR 
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Ekspresi yang wajib penulis buat adalah, senyum, sedih, marah, biasa 

saja, dan pergerakan mulut huruf vocal seperti A I U E O. selain itu, pergerakan 

alis dan telinga juga harus dibuat, agar, karakter Randi mampu berekspresi sesuai 

kebutuhan. 

 

Gambar 3.18. 3D Modeling Ekspresi tokoh Randi 

 

Penulis juga diberikan tugas untuk membuat kapal yang akan digunakan 

tokoh antagonis. Pada model 3d ini, penulis membuatnya cukup high poly, Karena 

banyak bentuk yang tidak dapat dicapai dengan low poly. 

 

Gambar 3.19. 3D Modeling Kapal 
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Gambar 3.20. 3D Modeling tas NBR 

 

Untuk melatih kemampuan 3d modelling, penulis juga berlatih individu, 

yaitu membuat environment (lingkungan) dengan tema Minim not Minimalist, 

sebagai berikut. 

 

Gambar 3.21. 3D Modeling Minim not Minimalist (1) 
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Gambar 3.22. 3D Modeling Minim not Minimalist (2) 

 

Dalam modeling Minim not Minimalist, penulis menggunakan beragam 

teknik, seperti spline modeling, plane modeling, nurbs modeling, dan sebagainya. 

Pada spline modeling, penulis menggunakan spline untuk membuat sebuah objek 

seperti kurungan ayam, dan anyaman pada gubuk, menggunakan spline lebih 

mudah dan tidak memperberat kinerja PC. Jika menggunakan poly akan 

memeratkan PC, Karena akan ada banyak face pada sebuah objek, sedangkan 

pada spline tidak. 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Dalam melaksanakan program magang di UMN Production, penulis 

menemukan beberapa kendala, di antaranya sebagai berikut. 

1. Penggunaan software (perangkat lunak) yang berbeda antara yang penulis 

gunakan di universitas dengan yang digunakan di UMN Production. Di 

universitas, penulis menggunakan software 3DS Max, sedangkan di UMN 

Production menggunakan Autodesk Maya. 

2. Penggunaan PC yang kurang optimal, meski setiap PC memiliki 

spesifikasi yang tinggi, namun untuk saat ini 1 PC masih digunakan untuk 
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2 orang sekaligus, sehingga performa PC menjadi dibagi 2, terlebih lagi 

jika digunakan oleh seorang render artist, rekan 1 PC lainnya pasti akan 

mengalami lag pada software yang sedang digunakannya. 

3. Sulitnya bertanya dengan supervisor jika terjadi suatu kendala yang 

dikarenakan oleh kesibukan supervisor. 

4. Kurangnya pengetahuan penulis tentang dasar dan penerapan 12 prinsip 

animasi ke dalam animasi, sehingga sering kali animasi yang penulis buat 

kurang sesuai dengan standard (standar) yang sudah ditetapkan di studio 

UMN Production.  

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Oleh sebab penulis merasakan adanya beberapa kendala, penulis berusaha 

untuk mencari solusi atas kendala tersebut, di antaranya sebagai berikut. 

1. Penulis diberikan kesempatan oleh supervisor di UMN Production untuk 

mempelajari dasar-dasar software Maya dan melakukan transisi dari 

software 3DS Max ke Autodesk Maya. Selain itu, penulis juga melihat 

tutorial-tutorial di Youtube untuk penggunaan software Maya. Hingga 

pada akhirnya, penulis dapat menyesuaikan menggunakan software 

Autodesk Maya selama proses magang berlangsung. 

2. Karena masalah penggunaan PC yang lag ketika digunakan bersama, 

terlebih jika digunakan bersama render artist, penulis / rekan lainnya yang 

sedang mengerjakan lain, akan terlebih dahulu menggunakan laptop, atau 

mengerjakan tugas yang tidak berat dulu seperti membuat asset – asset. 

3. Dikarenakan UMN Production baru berdiri, sangat wajar jika jumlah lead/ 

supervisor yang selalu standby di studio sangat sedikit. Oleh karena itu, 

sulit untuk penulis untuk bertanya langsung jika mengalami suatu kendala. 

Oleh karena itu, penulis diberi kebebasan untuk bertanya lewat chat (Line 

group) atau mencari solusi sendiri menggunakan media internet. 

4. Pada awal memasuki masa magang, penulis ditugaskan untuk membuat 

bouncing ball dan penulis baru tersadar bahwa animasi yang telah penulis 

buat memiliki banyak kekurangan, terutama pada masalah timing dan 
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anticipation. Oleh karena itu, penulis dibantu oleh supervisor yang 

memberi arahan agar animasi selanjutnya sesuai dan lebih baik. Penulis 

juga melihat kembali referensi dasar-dasar animasi yang pernah penulis 

pelajari di universitas. 
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