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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Beriukut adalah kedudukan dan koordinasi penulis selama melakukan kerja 

magang. 

1. Kedudukan 

Penulis memiliki kedudukan sebagai Game Artist di dalam tim Art. Selama 

melakukan kerja magang, penulis dibimbing oleh Pak Hendry selaku Lead 

Artist dan pembimbing lapangan serta dibantu oleh Irene selaku artist dan 

asisten pembimbing lapangan. 

2. Koordinasi 

Penulis diberi kepercayaan untuk membuat aset-aset game berupa 

environment props untuk game terbaru Toge Productions berjudul 

Infectonator 3. Pembuatan aset ini dimulai dengan brief yang diberikan CEO 

kepada Pak Hendry, kemudian penulis diberi brief oleh Pak Hendry dan Irene. 

Mereka memberikan list aset apa sajakah yang harus dibuat dan memberikan 

referensi. Setelah dibuat, aset-aset tersebut dievaluasi oleh Pak Hendry dan 

Irene, lalu penulis merevisinya sesuai dengan hasil evaluasi. 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Peranan game artist..., Beata Megan, FSD UMN, 2017



3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berikut adalah hal-hal yang penulis lakukan selama kerja magang di Toge 

Productions. 

 
Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 1 Aset animal & Animasi 

animal setting ice 

Mencari referensi, membuat 

animasi animal seal: idle cycle dan 

move cycle 

2 2 Aset animal & Animasi 

animal setting ice 

Mencari referensi, membuat 

animasi polar bear: walk cycle, 

penguin: idle cycle dan slide cycle 

3 3 Aset props untuk setting Mall Mencari referensi, membuat 

sketsa, dan membuat 35 aset props 

4 4 Aset props untuk setting Mall Mencari referensi, membuat 

sketsa, membuat 28 aset props, 

dan revisi 

5 5 Aset props untuk setting 

Chinatown 

Mencari referensi, membuat 

sketsa, dan membuat 30 aset props 

6 6 Aset props untuk setting 

Chinatown 

Mencari referensi, membuat 

sketsa, membuat 22 aset props, 

dan revisi 

7 7 Aset props untuk setting 

Middle-east 

Mencari referensi, membuat 

sketsa, dan membuat 45 aset props 

8 8 Aset props untuk setting 

Middle-east 

Mencari referensi, membuat 

sketsa, membuat 35 aset props, 

dan revisi 

9 9 Aset props  untuk setting 

Savannah 

Mencari referensi, membuat 

sketsa, membuat 28 aset props, 

animasi torch, dan revisi 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama melakukan kerja magang, penulis diberikan tugas untuk membuat aset 

props untuk game Infectonator 3. Untuk mengerjakannya, penulis menggunakan 

laptop dan wacom tablet pribadi untuk menggambar menggunakan software 

Adobe Photoshop CS6.  

Sebelum memulai pekerjaan, penulis mengubah setting Adobe Photoshop 

agar dapat digunakan untuk membuat Pixel Art. Tile yang digunakan untuk game 

Infectonator 3 adalah 32 x 32 pixel, oleh karena itu, penulis membuat setting grid 

yang memiliki tile dengan ukuran 32 x 32 pixel. Lalu, penulis menggunakan brush 

berupa pencil tool dengan ukuran 1 pixel, dan eraser yang juga berukuran 1 pixel. 

Berikut adalah proses yang penulis lakukan dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan. 
 

3.3.1. Aset dan Animasi Animal 

 Setelah tahap setting selesai, pembimbing memberikan palet warna dan 

contoh style animal, animasinya, serta ukuran perbandingannya dengan human 

yang berada di Infectonator 3. Penulis diminta untuk membuat aset dan animasi 

animal untuk setting ice, yaitu seal, penguin, dan polar bear. 

 

 
Gambar 3.2. Palet Warna Infectonator 3 
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Gambar 3.3. Contoh dan Perbandingan Animal 

 

Pertama-tama, penulis mencari berbagai referensi mengenai bentuk 

anatomi dari seal. Setelah menemukan referensi yang sesuai, penulis mulai 

membuat sketsa, lalu membuat bentuk awal dari seal menggunakan warna dari 

palet warna yang berwarna cool dan memastikan sumber cahaya berasal dari kiri 

atas. Setelah bentuk awal jadi, pembimbing memberikan evaluasi dan saran untuk 

mengubah ukuran seal menjadi lebih kecil dan berekor pendek agar lebih sesuai 

jika dibandingkan dengan ukuran human. 

 

 
Gambar 3.4. Bentuk Dasar Seal 
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Setelah bentuk dasar seal sudah disetujui oleh pembimbing, penulis mulai 

mencari referensi mengenai pergerakkan seal pada saat idle cycle dan saat move 

cycle. Setelah memahami pergerakkan tubuh  seal, penulis membuat animasi idle 

cycle dan move cycle, masing-masing cycle memiliki 4 frame. Setelah selesai, 

penulis meminta evaluasi terakhir dan bila sudah disetujui, penulis melakukan 

render setiap frame dan mengirimkan png sequence kepada pembimbing. 

 

Tabel 3.2. Animasi Seal: Idle dan Move Cycle 

Idle Cycle Move Cycle Frame 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Setelah itu, penulis melakukan hal yang sama ketika membuat animasi 

penguin dan polar bear. Dimulai dari mencari referensi bentuk, membuat bentuk 

dasar, mencari referensi pergerakkan, membuat animasi sebanyak 4 frame per 

cycle, lalu melakukan render ke dalam bentuk png sequence. 
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Tabel 3.3. Animasi Penguin: Idle dan Slide Cycle 

Idle Cycle Slide Cycle Frame 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Tabel 3.4. Animasi Polar Bear: Walk Cycle 

Walk Cycle Frame 

 

1 

2 

3 

4 
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3.3.2. Aset Props untuk Setting Mall, Chinatown, Middle-east, dan Savannah 

1. Aset Props untuk Setting Mall 

Pada langkah awal, penulis diberikan contoh aset props yang berasal dari salah 

satu setting pada game Infectonator 2 untuk dijadikan sebagai referensi. Melalui 

contoh ini, penulis dapat membayangkan relasi antara props dengan environment, 

props apa saja yang dibutuhkan untuk setting Mall, dan style props yang sesuai 

dengan style Infectonator. Penulis diminta untuk membuat props dari sisi depan 

dan samping, dengan tile dan palet warna Infectonator 3, dan jenis perspektif 

ortographic. 

 

 
Gambar 3.5. Contoh Aset Props Infectonator 2 

 

Pertama-tama, penulis membuat daftar props yang dibutuhkan di dalam Mall. 

Setelah membuat daftar, penulis mulai mencari referensi-referensi untuk dijadikan 

acuan dalam mendesain props. Setelah mendapatkan referensi yang telah disetujui 

oleh pembimbing, penulis memulai proses pembuatan props. Props pertama yang 

penulis buat adalah stall. 

 Pembuatan stall dimulai dari pembuatan sketsa, lalu dirapihkan dan diberi 

warna vibrant. Setelah dievaluasi oleh pembimbing, penulis memfinalisasi desain 

dari stall tersebut dan kembali dievaluasi oleh pembimbing. Setelah desain stall 

disetujui oleh pembimbing, penulis melanjutkan pembuatan variasi stall. Dengan 
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dasar desain stall yang sama, penulis dapat menciptakan 2 variasi lainnya dengan 

mengubah warna dan benda yang berada di stall tersebut. 

 

 
Gambar 3.6. Variasi Stall Tampak Depan 

 

Setelah seluruh stall horisontal selesai, penulis diminta untuk membuat 

stall dari tampak samping. Pada saat pembuatan stall tampak samping, penulis 

memastikan bahwa ukuran dari stall terlihat serasi dengan stall tampak depan. 

Setelah membuat bentuk dasar dari stall tampak samping, penulis kembali 

meminta evaluasi dari pembimbing. Kemudian, penulis membuat memberikan 

variasi warna dan benda pada stall tersebut. 

 

 
Gambar 3.7. Variasi Stall Tampak Samping 

 

Setelah itu, penulis melakukan langkah yang sama untuk props-props 

lainnya, yaitu mencari referensi, membuat sketsa, membuat bentuk dasar, 

memberikan warna, memberikan variasi, dan membuat tampak depan atau 

samping dari props tersebut. 
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Benches 

 
Dividers 

 
Stalls on Wheels 

 
Gambar 3.8. Props untuk Setting Mall Dua Tampak 
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Tidak semua props harus dibuat dalam dua tampak dengan 

memperhitungkan keterbacaan siluet. Sebagai contoh, tong sampah tidak perlu 

dibuat dalam dua tampak karena siluet trash can sama meski dilihat dari depan 

ataupun samping. Untuk props Mall, objek yang tidak perlu dibuat dalam dua 

tampak adalah trash can, caution sign, shopping bag, fountain, lift, dan escalator.  

 

 

  
 

 
Gambar 3.9. Props untuk Setting Mall Satu Tampak 

 

 Setelah seluruh props jadi dan telah disetujui oleh pembimbing, penulis 

melakukan render untuk setiap objek dengan melakukan trim dan di export 

menjadi png. Lalu, penulis mengirimkan seluruh png kepada pembimbing, dan di 
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layout oleh pembimbing ke dalam setting Mall. Berikut adalah beberapa hasil dari 

layout setting Mall. 

 

Large Mall 

 
Small Mall 

 
Gambar 3.10. Layout Setting Mall 
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Gambar 3.11. Tampilan Setting Mall di Dalam Game 

 

2. Aset Props untuk Setting Chinatown 

Pembuatan props untuk setting Chinatown dimulai dengan mencari referensi 

mengenai Chinatown. Melalui referensi-referensi tersebut, penulis mendapatkan 

kesimpulan bahwa warna yang dominan di Chinatown adalah merah terang, hijau 

lumut, dan kuning. Setelah referensi disetujui, penulis mulai membuat bentuk 

dasar untuk stall.  

Dalam membuat stall Chinatown, penulis menggunakan stall Mall sebagai 

bentuk dasarnya, lalu mengubah bentuk atasnya menjadi memiliki atap. Setelah 

bentuk dasar stall disetujui, penulis menambahkan warna khas Chinatown kepada 

stall tersebut, dan memberikan hiasan seperti banner dan tulisan mandarin. 

Setelah disetujui oleh pembimbing, penulis membuat dua variasi lainnya dan 

tampak samping. 
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Gambar 3.12. Stall Setting Chinatown 

 

 
Gambar 3.13. Stall Beroda Setting Chinatown 

Setelah itu, penulis membuat aset-aset lainnya dengan cara yang sama 

seperti sebelumnya, yaitu mencari referensi, membuat sketsa dan bentuk dasar, 

memberi warna dan membuat variasi. Penulis juga menggunakan aset lain sebagai 

bentuk dasar untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan aset. 
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Tandu 

 

 
Boxes 

 
Stools and Bin 

 
Lampion 

 
Gambar 3.14. Aset Props untuk Setting Mall 
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Horizontal Banner 

 
Vertical Banner 

 
Gambar 3.15. Banner 

 

 
Gambar 3.16. Chinatown Gate 
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Pick Up Vehicles 

 

 

Chinatown Rickshaw 

 
Gambar 3.17. Gate and Vehicles 

Peranan game artist..., Beata Megan, FSD UMN, 2017



Setelah seluruh props jadi dan telah disetujui oleh pembimbing, penulis 

melakukan render untuk setiap objek dengan melakukan trim dan di export 

menjadi png. Lalu, penulis mengirimkan seluruh png kepada pembimbing, dan di 

layout oleh pembimbing ke dalam setting Chinatown. Berikut adalah beberapa 

hasil dari layout setting Chinatown. 

 

Large Chinatown 

 
Medium Chinatown 

 
Gambar 3.18. Layout Setting Chinatown 
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Gambar 3.19. Tampilan Setting Chinatown di Dalam Game 

 

3. Aset Props untuk Setting Middle-east 

Penulis diminta oleh pembimbing untuk menciptakan props Middle-east yang 

tradisional dan bertema Middle-east agar mudah dikenali oleh pemain. Penulis 

mencari referensi mengenai pasar tradisional di middle east dan benda-benda yang 

sering digunakkan oleh mereka. Setelah menemukan referensi yang cocok, 

penulis mulai membuat aset. Penulis memastikan bahwa warna yang digunakkan 

cenderung kecoklatan dan memiliki hiasan yang vibrant. Pertama, penulis 

membuat tenda untuk berjualan. Tenda ini memiliki ciri khas Middle-east yaitu 

warna kain atap yang vibrant, menggunakan karpet, dan berisi banyak barang 

untuk dijual. 
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Gambar 3.20. Tenda Berjualan Middle-east 

 

 
Gambar 3.21. Pot Keramik 
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Baskets dan Cobra 

 

Racks 

 
Gambar 3.22. Keranjang dan Rak 
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Rugs 

 
Fruit Crates 

 
Lamps dan Pillows 

 
Gambar 3.23. Karpet, Kotak, Lampu, dan Bantal 
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Tables 

 
Stools and Benches 

 

Middle-east fences 

 
Gambar 3.24. Meja dan Pagar 

 

Penulis diminta untuk membuat light source berupa animasi api pada fire 

pot. Penulis membuat tiang, panci, dan tempat api  membuat duplicate sebanyak 

empat kali, lalu membuat animasi api di atasnya sebanyak 4 frame.  
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Tabel 3.5. Animasi Api Fire Pot 

Burning Fire Pot Cycle Frame 

 

1 

2 

3 

4 

 

Setelah seluruh props jadi dan telah disetujui oleh pembimbing, penulis 

melakukan render untuk setiap objek dengan melakukan trim dan di export 

menjadi png. Lalu, penulis mengirimkan seluruh png kepada pembimbing, dan di 

layout oleh pembimbing ke dalam setting Middle-east. Berikut adalah beberapa 

hasil dari layout setting Middle-east. 
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Layout 1 Middle East 

 
Layout 2 Middle East 

 
Gambar 3.25. Layout Setting Middle-east 

 

 
Gambar 3.26. Tampilan Setting Middle-east di Dalam Game 
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4. Aset Props untuk Setting Savannah 

Setting Savannah memiliki tema mengenai rakyat tradisional afrika atau lebih 

dikenal sebagai african tribe. Penulis diminta untuk menciptakan props yang 

sesuai dengan african tribe. Penulis memulai proses pembuatan props dengan 

mencari referensi, lalu mulai membuat props. Penulis menggunakan warna-warna 

yang kecoklatan namun bernuansa gelap untuk menunjukkan unsur kayu dan 

bambu.  

 African tribe hidup dengan sangat sederhana, sehingga seringkali tempat 

tinggal mereka terlihat kosong dan lebih dipenuhi dengan rumput. Oleh karena 

itu, penulis tidak perlu membuat props yang terlalu banyak. Berikut adalah props 

untuk setting Savannah. 

 

Savannah Fences 

 
Savannah Pots 

 
Gambar 3.27. Pagar dan Pot Savannah 
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Shields dan Spears 

 
Tanning Rack 

 
Meja dengan Face Paints 

 

 
Arrow, Quiver, Log, dan Bonfire 

 
Gambar 3.28. Senjata, Tanning Rack, dan Meja 

Peranan game artist..., Beata Megan, FSD UMN, 2017



 

 
Gambar 3.29. Karpet Savannah Step-able 

 

Penulis juga diminta untuk membuat light source berupa animasi api 

dalam 4 frame. Light source yang penulis pilih adalah obor, firepit, dan fireplace. 

Pertama-tama, penulis membuat tiang obor, lalu membuat tempat api. Setelah 

selesai, penulis membuat duplicate obor tersebut menjadi 4, lalu membuat api di 

atas setiap obor dan menganimasikannya. Penulis melakukan langkah yang sama 

untuk firepit dan fireplace. 
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Tabel 3.6. Animasi Torch A 

Frame 1 2 3 4 

 

 

Animasi 

Torch 

 
 

Tabel 3.7. Animasi Torch B 

Frame 1 2 3 4 

 

 

Animasi 

Torch 

 
 

Setelah seluruh props jadi dan telah disetujui oleh pembimbing, penulis 

melakukan render untuk setiap objek dengan melakukan trim dan di export 

menjadi png. Lalu, penulis mengirimkan seluruh png kepada pembimbing, dan di 

layout oleh pembimbing ke dalam setting Savannah. Berikut adalah beberapa 

hasil dari layout setting Savannah. 
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Layout 1 Savannah 

 
Layout 2  Savannah 

 
Gambar 3.30. Layout Setting Savannah 

 
Gambar 3.31. Tampilan Setting Savannah di Dalam Game 
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3.3.3. Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang dihadapi oleh penulis selama kerja magang di Toge Productions 

adalah sebagai berikut: 

1. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mencari referensi yang sesuai. 

2. Tablet Wacom penulis sering lag sehingga menghambat kinerja penulis. 

3. Penulis beberapa kali jatuh sakit dikarenakan tidak terbiasa bekerja terus-

menerus selama 9 jam di kantor. 

 

3.3.4. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mencari referensi bersama dengan pembimbing agar referensi yang 

penulis gunakan langsung tepat sehingga lebih menghemat waktu. 

2. Sering melakukan restart wacom driver agar tablet wacom tidak lag dan 

mempercepat proses kerja. 

3. Penulis harus terus mengingat untuk beristirahat sejenak dari hadapan 

layar komputer, sesekali berdiri dan melakukan stretching untuk 

meregangkan otot tubuh yang pegal. 
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