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BAB II 

GAMBARAN UMUM LANTING ANIMATION 

2.1. Deskripsi Perusahaan 

Lanting Animation adalah sebuah studio animasi bersifat kekeluargaan yang 

menyematkan unsur tradisional dalam inovasi, teknis, dan produksi di bidang seni 

audio visual. Baik dari segi ide maupun cara pengerjaan, dengan tujuan 

memperkenalkan animasi dari segi yang tidak padat modal dan terjangkau untuk 

dibuat dan dikonsumsi oleh tiap lapisan umur dan ekonomi masyarakat. 

 Studio Lanting ini berawal dari sebuah komunitas workshop yang 

didirikan di tahun 2007 dan didesain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wadah 

berkarya kreatif dan pemenuhan pengetahuan anggotanya seperti memberi 

penghasilan berkelanjutan bagi tiap individu di dalamnya dengan sistem kerja 

mandiri. Studio ini terbentuk di lokasi rumah tempat tinggal pendiri dan 

direkturnya, Firman Wijasmara yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Secara perlahan dan bertahap kebutuhan terus dilengkapi seperti ketersediaan 

hardware, software open-source, original software, komunikasi internet dan 

telepon. Di studio Lanting terdapat 3 ruangan yang dijadikan area kerja. Ruangan 

pertama adalah area kerja para anggota Lanting Animation yang telah tersedia 3 

set perangkat komputer, di ruangan ini juga biasanya magang ditempatkan.  

 

 

Gambar 2.1. Area Kerja Anggota Lanting Animation 

 

 Ruangan kedua adalah area kerja direktur Lanting Animation. Bapak 

Firman Wijasmara mengerjakan pekerjaannya di ruangan ini dan kadang-kadang 

dapat mengerjakannya di area kerja anggota Lanting Animation. 
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Gambar 2.2. Area Kerja Direktur Lanting Animation 

 

Ruangan ketiga adalah area workshop. Tempat di mana hasil-hasil karya 

studio Lanting ditempatkan. Dapat dilihat ada beragam karya yang telah 

dihasilkan. Selain itu, tempat ini juga sebagai area kerja untuk menghasilkan 

karya. 

 

 

Gambar 2.3. Area Workshop 

 

 Menurut penulis, area kerja di Lanting sangatlah nyaman. Nuansa kayu 

membuat area kerja terlihat tidak terlalu formal sehingga mudah untuk beradaptasi 

ke lingkungan area kerja. Di luar itu, suasana kerja juga menjadi lebih nyaman 

karena sifat kekeluargaan yang ada pada Lanting Animation. 

Hingga saat ini sudah beragam klien yang menikmati pemenuhan 

kebutuhan klien, layanan dan jasa produktif pembuatan karya animasi, karya 

ilustratif, desain grafis dari Lanting Animation, seperti Komisi Pemberantasan 

Korupsi, Bank Indonesia, Unilever Indonesia, dan The World Bank. Selain itu, 

studio ini juga mengadakan pelatihan dasar animasi dan sesi berbagi (sharing 
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session) kepada khalayak umum, lembaga pendidikan usia dasar hingga seminar 

di lembaga pendidikan tinggi. Studio Lanting selalu menawarkan kualitas terbaik, 

ide segar, kesederhanaan, dan biaya yang menguntungkan semua pihak. Inovasi 

penjualan dan pengenalan jasa dijalankan secara kekeluargaan menggunakan 

beragam media seperti media internet Facebook, Twitter, Instagram, Blog, 

Website, pemanfaatan event dan acara komunitas, hingga pendekatan langsung ke 

masyarakat melalui rangkaian workshop dan pelatihan baik yang merupakan 

undangan atau kreasi studio tersebut sendiri.  

Menurut penulis  hal yang unik dan menyenangkan dari Lanting 

Animation yaitu sharing session. Sharing session ini adalah kegiatan di mana para 

anggota Lanting Animation berkumpul dan membuat suatu karya, biasanya 

komik. Misalnya ada 6 orang yang akan turut serta, maka akan ada 6 panel komik. 

Setiap orang akan memulai dari satu panel lalu diserahkan ke orang berikutnya 

untuk melanjutkan cerita komik tersebut di panel 2 dan setelahnya diserahkan 

kembali ke orang berikutnya untuk melanjutkan panel 3. Hingga 6 panel terisi dan 

semua orang telah mendapatkan giliran. Hal seperti ini sangatlah menarik, karena 

dalam satu komik terdapat beberapa orang yang terlibat. Tidak tahu bagaimana 

cerita akan berakhir karena orang terakhirlah yang akan mengakhiri cerita 

tersebut. Menurut penulis hal ini dapat mengembangkan tingkat pemikiran kreatif 

karena pada waktu yang singkat kita dapat memikirkan ide cerita dan tidak ada 

kriteria bagaimana cerita harus berjalan dan berakhir. Semua berasal dari 

pemikiran kreatif masing-masing orang.  

 

 

Gambar 2.4. Salah Satu Contoh Komik Sharing Session 
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2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Berikut adalah visi dan misi Lanting Animation 

2.2.1. Visi  

Visi Lanting Animation adalah menjadi studio animasi yang terbaik di bidang 

teknik animasi stop-motion puppet animation di Indonesia dan regional Asia 

Tenggara pada tahun 2018. 

2.2.2. Misi  

Misi Lanting Animation adalah membuat animasi dengan muatan nilai-nilai 

kearifan lokal (tradisi). 

 

2.3. Arti Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2.5. Logo Lanting Animation 

 

Logo Lanting memiliki lambang infinite,bentuk angka delapan dengan posisi 

horizontal. Makna infinite di sini mengandung makna “ketidakterbatasan 

kreativitas yang sejatinya menjadi cerminan dari individu dan proses kreatif di 

dalamnya untuk menjadi selalu inovatif, kreatif, dan inspiratif dalam 

menghasilkan produk karya terbaik dan menjadi terbaik di bidangnya”. Kata 

“Lanting” sendiri berasal dari nama salah satu makanan tradisional sejenis 
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kerupuk khas Jawa Tengah (biasa disebut juga Lanthing, Klanthingan, atau 

Klentingan) yang juga memiliki bentuk angka delapan (8). Karakter ini juga 

melambangkan Lanting Animation sebagai wujud karakter unik dan sensasi rasa 

baru yang menghasilkan produk yang tiada habisnya untuk dinikmati setiap saat. 

Pemilihan sifat tradisional dari nama makanan daerah ini juga mencerminkan 

bahwa Lanting Animation menjunjung tinggi nilai kelokalan dan budaya dengan 

menggali dan mengembangkan potensi yang sudah ada dan tertanam sejak dahulu 

kala. 

 Warna merah pada logo Lanting Animation melambangkan sifat dan 

karakter yang berani dalam berkarya, mempunyai prinsip, bebas berkreasi dan 

cerdas menghadapi tantangan. 

 

2.4. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Gambar 2.6. Struktur Organisasi Lanting Animation 

 

Director bertanggungjawab sebagai kepala dari studio Lanting Animation. Selain 

sebagai kepala, Director jugalah yang bertemu secara langsung dengan klien 

untuk menerima pekerjaan dari klien, mengatur proses kerja studio, dan 

memeriksa serta mengedit hasil akhir dari sebuah proyek. Lead Animator 

berperan sebagai animator utama dan bertanggungjawab dalam menangani 

penganimasian dalam suatu proyek. Art & Music Director bertanggungjawab 

menangani komposisi seperti musik, tata letak, dan lainnya dalam sebuah proyek. 
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Social Media bertanggungjawab dalam mempromosikan proyek yang telah 

dikerjakan melalui media sosial dan mengurus email yang berhubungan dengan 

tawaran kerja dan lamaran pekerja praktik magang.  
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