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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Lanting Animation adalah studio yang masih kecil sehingga tidak terlalu banyak 

pembagian divisi. Penulis ditempatkan dalam divisi kreatif di mana penulis akan 

diberikan pekerjaan yang menyangkut hal-hal kreatif seperti animasi, komik, dan 

lainnya yang ditugaskan oleh Bapak Firman Wijasmara dan Ibu Arunaya 

Gondhowiardjo selaku pembimbing lapangan.  

1. Kedudukan 

Selama magang, kedudukan penulis di Lanting Animation adalah sebagai 

salah satu animator yang membantu pekerjaan Bapak Firman Wijasmara 

karena kesibukan saat itu mengerjakan proyek komik. Penulis 

bertanggungjawab dalam hal coloring. Selain proyek ini, ada juga proyek 

Lanting Bocah yaitu animasi dari lagu anak yang diciptakan oleh Bapak 

Zaenal Abidin berjudul “Pisang Kuning” dan proyek stop motion dari klien 

berupa video iklan “Soundrenaline”. Penulis juga memiliki proyek individu 

atau artwork. Penulis mengerjakan artwork apabila pekerjaan yang diberikan 

kepada penulis telah selesai dikerjakan.  

2. Koordinasi 
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Firman Wijasmara 
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Art & Music 

Director 
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Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 
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Bagan di atas adalah alur kerja dalam studio. Pertama-tama klien akan 

menghubungi Director, Bapak Firman Wijasmara dengan tawaran proyek. Klien 

akan memberitahukan apa-apa saja yang mereka butuhkan dan harapkan baik 

secara langsung maupun melalui email. Setelah kesepakatan dicapai, maka 

Director akan memberitahukan hasil yang ingin dicapai kepada Lead Animator, 

Ibu Arunaya Gondhowiardjo dan membahas hal itu bersama-sama dengan Bapak 

Firman dan merancang storyboard. Setelah storyboard selesai maka Lead 

Animator akan mulai mengerjakan dan penulis turut serta membantu dengan 

arahan Lead Animator. Lalu setelah selesai akan diperlihatkan kepada Director, 

Apabila ada revisi maka akan dibahas kembali dengan Lead Animator. Setelah 

tahap revisi dengan Director selesai. Maka hasil video tersebut akan dikirimkan 

kepada klien dan menunggu konfirmasi maupun revisi dari klien. Apabila hasil 

sudah memuaskan, maka video tersebut akan diberikan kepada Art & Music 

Director yaitu Bapak Zaenal Abidin untuk menyatukan video dengan musik yang 

telah dibuatnya (apabila klien tidak menyediakan musik yang akan dipakai). Hasil 

akhir video tersebut akan diberikan kepada Director dan akan diserahkan kepada 

klien. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. 20 – 21 

April 2017 

- Edit Komik  

 

 

- Mencari referensi 

booklet workshop 

 

- Mengedit komik “Hijab” yang 

direvisi oleh klien 

 

- Mencari desain-desain yang menarik 

dan sederhana untuk redesign booklet 

workshop Lanting yang telah ada 

2. 25 – 28 

April 2017 

- Mengerjakan sketsa 

redesign booklet 

workshop 

 

- Setelah didapatkan referensi maka 

penulis membuat sketsa rancangan 

desain booklet workshop 
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- Mengerjakan artwork - Mengerjakan proyek individu berupa 

animasi setidaknya berdurasi 3 detik 

3. 2 - 5 Mei 

2017 

- Mengerjakan fan art 

cover facebook 

 

- Melanjutkan artwok 

- Fan art facebook cover bulan Mei 

yang bertema Hari puasa 

 

- Melanjutkan pekerjaan proyek 

individu animasi 

4. 8 – 12 Mei 

2017 

- Melanjutkan artwork  

 

- Coloring Komik 

- Melanjutkan proyek individu 

animasi 

- Mewarnai komik “Puberty” 

5. 15 – 19 Mei 

2017 

- Coloring Komik - Melanjutkan mewarnai komik 

“Puberty” 

6. 22 – 26 Mei 

2017 

- Coloring Komik - Melanjutkan mewarnai komik 

“Puberty” 

7. 30 Mei – 

2 Juni 

2017 

- Coloring Komik - Melanjutkan mewarnai komik 

“Puberty” 

8. 5 – 9 Juni 

2017 

- Coloring Komik - Melanjutkan mewarnai komik 

“Puberty” 

9. 12 – 16 

Juni 2017 

- Coloring Komik - Melanjutkan mewarnai komik 

“Puberty” 

10. 7 Juli 2017 - Coloring Komik - Melanjutkan mewarnai komik 

“Puberty” 

11. 10 – 14 

Juli 2017 

- Coloring Komik - Melanjutkan mewarnai komik 

“Puberty” 

12. 17 – 21 

Juli 2017 

- Mengerjakan animasi 

“Pisang Kuning” 

 

- Edit Komik 

- Mengerjakan animasi dari lagu anak 

yang diciptakan oleh Bapak Zaenal 

Abidin berjudul “Pisang Kuning” 

- Mengedit komik “Puberty” 

13. 24 – 28 - Edit Komik - Mengedit Komik “Puberty” 
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Juli 2017 

14. 31 Juli – 

3 Agustus 

2017 

- Melanjutkan 

artwork 

- Persiapan 

“Soundrenaline” 

- Melanjutkan proyek individu 

animasi 

- Mempersiapkan properti yang 

akan dibutuhkan untuk syuting 

proyek klien stop motion iklan 

“Soundrenaline” 

15 7 – 10 

Agustus 

2017 

- Mengerjakan 

“Soundrenaline” 

- Mengerjakan proyek klien stop 

motion iklan “Soundrenaline” 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis telah menerima berbagai macam pekerjaan seperti mewarnai komik, 

pembuatan redesign booklet workshop, pembuatan video animasi lagu anak, 

proyek stop motion, dan proyek individu yang penulis kerjakan. Pekerjaan ini 

kebanyakan memakai teknik gambar secara digital. Di Lanting Animation terbagi 

dua pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh penulis yaitu proyek dari klien dan 

proyek individu. Karena Lanting Animation berharap pekerja di luar mengerjakan 

pekerjaan yang diterima klien dapat berpikir lebih kreatif dengan memberikan 

kebebasan bereksplorasi di proyek individu. Pekerjaan klien yang telah penulis 

kerjakan berupa mengedit komik “Hijab” setelah mendapatkan revisi dari klien, 

mewarnai komik “Puberty”, Pembuatan video animasi lagu anak berjudul “Pisang 

Kuning”, dan proyek klien animasi stop motion iklan “Soundrenaline”. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Dalam proses kegiatan kerja magang, penulis telah mengerjakan beberapa 

pekerjaan yaitu mewarnai komik “Puberty” dan proyek stop motion klien untuk 

iklan “Soundrenaline”. Selama pengerjaan penulis diberikan arahan oleh 

pembimbing lapangan Arunaya Gondhowiardjo dan Bapak Firman Wijasmara.  

1. Mewarnai komik “Puberty” 
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Komik “Puberty” adalah komik yang dibuat oleh salah satu pekerja 

freelancer di Lanting Animation bernama Muhammad Fahmi. Pada saat 

tugas diberikan kepada penulis oleh Bapak Firman, telah tersedia sketsa 

dan lineart komik sehingga penulis diberikan tugas untuk mewarnai komik 

tersebut. Baik karakter maupun background. Tetapi diwarnai secara 

bertahap. 

 

Gambar 3.2. Sektsa dan Lineart Komik “Puberty” 

 

Pertama, penulis mewarnai terlebih dahulu karakter pada komik 

tersebut. dengan mempertimbangkan warna apa yang akan penulis pakai. 

Warna yang dipakai sesuai dengan kebutuhan gambar yang ada. Misalnya 

pakaian seragam, maka penulis memilih warna pakaian seragam yang ada 

di Indonesia untuk memperlihatkan bahwa ini adalah karya anak bangsa 

Indonesia. Untuk pakaian lainnya penulis memilih warna yang kira-kira 

sesuai untuk tiap karakter.  
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Gambar 3.3. Warna Karakter Komik “Puberty” 

  

Setelah karakter selesai diwarna, penulis akan memperlihatkannya 

terlebih dahulu kepada Bapak Firman. Lalu, Bapak Firman akan 

menuliskan background apa yang dibutuhkan dalam cerita tersebut. 

Misalnya pada komik ini yang dibutuhkan pada panel 1 lapangan sekolah, 

panel 2 lapangan sekolah, dan panel 3 kamar tidur cewek. Maka sesuai 

dengan perintah yang ada, penulis akan menggambarkan background 

tersebut ke dalam komik. Apabila penulis tidak dapat menggambarkan 

secara langsung background tempat tersebut, maka penulis akan mencari 

referensi untuk memudahkan penggambaran background.  
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Gambar 3.4. Warna Background Komik “Puberty” 

 

Setelah background selesai, hasil ini akan diserahkan kembali ke 

Bapak Firman dan akan masuk ke tahap terakhir yaitu pengeditan dan 

pemasukan dialog komik. 

 

2. Stop motion iklan “Soundrenaline” 

Proyek stop motion iklan “Soundrenaline” ini adalah proyek dari 

klien. “Soundrenaline” ini merupakan event musik Indonesia yang 

diselenggarakan oleh sebuah perusahaan besar di Indonesia. Awalnya, 

klien menghubungi Lanting Animation untuk menawarkan proyek iklan 

stop motion dan mencari tahu tentang biaya pembuatan. Setelah melalui 

perundingan dengan para pekerja Lanting Animation, Bapak Firman 

memberi balasan kepada klien. Beberapa hari kemudian, pihak klien dan 
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Lanting Animation melakukan meeting untuk membahas proyek. Meeting 

ini diikuti oleh Bapak Firman Wijasmara dan Ibu Arunaya 

Gondhowiardjo. Setelah membahas proyek, maka dibuatlah timeline 

pembuatan. Meeting berlangsung beberapa kali dan storyboard pun mulai 

dikerjakan. Storyboard dikerjakan oleh Ibu Arunaya. 

 

 

Gambar 3.5. Contoh Storyboard “Soundrenaline” 

 

Setelah storyboard selesai, Bapak Firman, Bapak Zaenal, dan Ibu 

Arunaya membuat dope sheets dengan tujuan untuk memudahkan 

pengerjaan animasi stop motion ini.  Lalu Ibu Arunaya mengaplikasikan 

gerakan ini secara digital di adobe after effect sesuai dengan timing yang 

telah disusun dengan rapi per frame di dalam dope sheets tersebut. Tidak 

hanya itu, penempatan properti juga telah dideskripsikan. Proyek ini akan 

memakai tiga layer area kerja. 
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Gambar 3.6. Salah Satu Contoh Dope Sheets 

 

Penulis membantu lead animator, Ibu Arunaya dalam 

menggerakkan beberapa properti di adobe after effect. Dengan selesainya 

video digital iklan “Soundrenaline” dan persetujuan telah turun dari pihak 

klien, maka syuting pun akan dimulai. Sebelum syuting dimulai, yang 

dibutuhkan adalah persiapan properti karena video yang akan dikerjakan 

berupa stop motion. Properti akan disusun terlebih dahulu dalam satu 

halaman untuk dicetak.  
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Gambar 3.7. Properti Disusun dalam Satu Halaman 

 

Setelah dicetak dan digunting, maka syuting telah dapat dimulai. 

Dalam syuting proyek iklan “Soundrenaline” ini, Lanting Animation 

bekerja sama dengan satu tim DOP yang terdiri dari Ibu Nisa Arby, Bapak 

Eko Purnomo, dan Ibu Rizka. Tim ini bertugas mempersiapkan kamera, 

lighting, serta mempersiapkan alat lainnya yang dibutuhkan dalam proses 

syuting seperti area kerja yang dibutuhkan untuk proses syuting yaitu 

tiang-tiang besi yang disatukan dan adanya lapisan kaca. Lapisan kaca ini 

mewakili tiap layer dalam dope sheet.  

 

 

Gambar 3.8. Area Kerja Proyek “Soundrenaline” 
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Setelah semua persiapan selesai, syuting pun dimulai. Bapak 

Firman memegang bagian pengambilan gambar melalui komputer yang 

telah dipasangkan dengan kamera dengan memakai software 

Dragonframe, Ibu Arunaya dan Bapak Zaenal sebagai penggerak properti 

untuk meletakkan properti pada posisi yang telah ditentukan, Bapak Ardi 

bertugas mengambil dokumentasi dari syuting proyek “Soundrenaline”, 

dan penulis sendiri bertugas untuk membantu Ibu Arunaya dan Bapak 

Zaenal baik dalam menggerakkan maupun menyediakan properti yang 

dibutuhkan.  

 

 

Gambar 3.9. Foto Situasi Syuting 
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Lalu setelah syuting selesai, file diexport menjadi mp4 dan 

digabungkan dengan musik yang telah disediakan oleh klien dan 

dikirimkan kepada klien. Setelah mendapatkan revisi dari klien maka 

video akan direvisi lalu dilakukan finishing berupa pemasukan tulisan 

yang dibutuhkan dalam iklan “Soundrenaline” dan hasil akhir akan 

dikirimkan kembali kepada klien. Dengan begini, maka proyek 

“Soundrenaline” pun selesai.  

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Penulis menemukan kesulitan pada saat mewarnai karakter maupun background. 

Dalam hal karakter penulis kesulitan karena pada saat itu yang mewarnai komik 

tidak hanya penulis sehingga penulis takut apabila nantinya warna yang 

digunakan tidak sama. Dalam hal background penulis kesulitan karena ada 

beberapa background yang tidak bisa langsung penulis gambarkan situasinya. 

Untuk proyek stop motion iklan “Soundrenaline” penulis menemukan kesulitan 

untuk mengetahui kira-kira apa yang bisa penulis lakukan dan ini adalah pertama 

kalinya penulis ikut serta dalam proyek klien di Lanting Animation sehingga 

penulis takut apabila ada kesalahan yang penulis perbuat. 

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Untuk kendala karakter penulis menyesuaikan warna apabila karakter tersebut 

telah diwarna sebelumnya oleh orang lain, apabila karakter tersebut belum 

diwarna maka penulis akan memilih sendiri warna yang akan penulis gunakan. 

Dalam hal background, penulis mencari referensi melalui internet untuk 

mempermudah penggambaran penulis tentang satu latar. Misalnya apabila yang 

dibutuhkan adalah background lapangan sepak bola maka penulis akan mencari 

bagaimana gambaran lapangan sepak bola tersebut lalu penulis gambarkan ke 

dalam komik tersebut. Untuk kendala proyek “Soundrenaline”, penulis berusaha 

semampu penulis dalam membantu menggerakkan maupun menyediakan properti 

dan hal lainnya yang dapat penulis bantu.  
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