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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

1. Kedudukan 

Posisi penulis dalam divisi kreatif Nextframe Digital Studio adalah sebagai 

ilustrator dan storyboard artist yang bertanggung jawab pada pembuatan 

ilustrasi dan storyboard. Penulis berada dalam tim kreatif dan dibimbing 

langsung oleh Raissa Theodosia Gulliano selaku koordinator 3D Artist dan 

Frederikus Verdi selaku koordinator 2D Artist dan juga sebagai supervisor 

yang bertanggung jawab atas penulis selama melaksanakan praktek kerja 

magang di Nextframe Digital Studio.  

2. Koordinasi 

Bagian ini berisi mengenai penjelasan informasi dan alur koordinasi pekerjaan 

yang dilakukan oleh penulis selama berada dalam Divisi Kreatif Nextframe 

Digital Studio. Alur koordinasi kerja yang penulis lakukan bersama tim dapat 

diliat pada alur koordinasi (Gambar 3.1). 

Bila dijabarkan, berikut adalah alur koordinasi pengerjaan sebuah 

project yang dilakukan oleh Nextframe Digital Studio: 

1. Producer dan klien berdiskusi mengenai project dan detail-detail apa saja 

yang diinginkan oleh klien. Informasi dari hasil diskusi tersebut lalu 

dilanjutkan kepada Creative Director dan Brand Consultant untuk 

memulai mencari ide dan referensi produk yang hendak dibuat. 

2. Setelah muncul kesepakatan mengenai ide dan referensi, Creative Director 

bisa meminta script atau acuan secara tertulis dari Producer. Script atau 

acuan produk yang telah dibuat oleh Producer harus diperlihatkan dan 

disetujui oleh klien sebelum diberikan kepada Creative Director. 
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3. Script atau panduan yang telah disetujui oleh klien lalu dilanjutkan kepada 

Creative Director. Creative Director beserta tim kreatif melakukan break 

down pada script atau panduan. 

4. Produk mulai dibuat oleh tim kreatif sesuai dengan arahan Creative 

Director dan script atau panduan yang telah disetujui oleh klien. Proses 

pembuatan produk dimulai dengan pembuatan mock up/sketsa/storyboard 

yang nantinya diberikan pada klien untuk memberikan gambaran hasil 

produk. 

5. Mock up/sketsa/storyboard harus diperiksa oleh Creative Director dan 

Brand Consultant lalu diberikan pada klien sebagai bukti progress dan 

persetujuan perkiraan hasil produk. 

6. Pada tahap ini pihak klien sering kali memberikan revisi atau tambahan-

tambahan. 

7. Setelah menerima revisi dari klien dan/atau permintaan tambaan dari klien, 

tim kreatif menyelesaikan produk dan mengirimkan produk jadi lewat 

Producer. 
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Gambar 3.1. Alur Koordinasi 
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berikut tabel daftar pekerjaan dan deskripsi singkat pekerjaan yang dilakukan 

penulis selama kerja magang. 

 
Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. 1&2 Infografis dan Konten 

Blog 

Nextframe Digital Studio  

Penulis membuat sebuah infografis 

mengenai proses produksi sebuah 

studio. Infografis ini digunakan sebagai 

konten blog dan website Nextframe 

Digital Studio. 

 

Penulis juga berkesempatan untuk 

menulis artikel mengenai industri 

animasi sebagai salah satu konten blog 

Nextframe Digital Studio. 

2. 3&4 3D Visualisasi Booth 

Pameran 

Klien: Agung Podomoro Group 

Penulis membuat 3D visualisasi 

rancangan booth yang hendak 

digunakan untuk pitching pada Agung 

Podomoro Group. 

3. 5 Ilustrasi Konten Website 

& Instagram 

Nextframe Digital Studio 

Penulis membuat ilustrasi untuk konten 

Instagram milik Nextframe Digital 

Studio. Ilustrasi dibuat untuk 

digunakan ketika hari raya atau hari 

libur nasional. 

4.  6&7 Ilustrasi Storyboard 

Video Company Profile 

Klien: Eastern Interflour Mill 

Penulis membuat storyboard untuk 

video company profile sebuah 
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perusahaan produsen tepung gandum. 

Video company profile yang diminta 

ada dua versi, yakni versi mengenai 

perusahaan secara garis besar dan versi 

pengenalan pabrik penggilingan tepung 

yang baru saja dibangun milik mereka. 

5. 7 Digital Imaging dan 

Ilustrasi Konten 

Instagram 

Klien: CaPer (Cari Perabot) 

Penulis diminta untuk melakukan 

editing pada foto-foto produk yang 

hendak digunakan untuk katalog online 

di instagram milik CaPer. Selain itu 

penulis juga diminta mengerjakan 

ilustrasi untuk hari raya dan ucapan 

selamat hari raya. 

6. 8 Motion Graphic dan 

Desain Grafis 

Klien: Talenta Tour 

Penulis diminta untuk membuat aset 

bumper video yang hendak digunakan 

oleh Talenta Tour sebagai video 

pembuka dalam film-film dokumentasi 

tour mereka. 

 

Selain aset motion graphic, penulis 

juga diminta untuk mendesain cover 

dan CD film dokumentasi tour. 

7 9 Storyboard Bumper Logo Klien: SMK Productions / De Petalz 

Penulis diminta membuat salah satu 

alternatif storyboard untuk bumper 

logo sebuah rumah produksi film. 

8 10 Rancangan Visual Video 

Company Profile 

Klien: PT Bekasi Fajar 

Penulis diminta membuat salah satu 
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alternatif visual yang hendak 

digunakan untuk video company profile 

sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pembangunan 

infrastruktur. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut uraian pekerjaan yang dilakukan Penulis selama pelaksanaan kerja 

magang di Nextframe Digital Studio. 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

1. Storyboard Video Company Profile Eastern Interflour Mill 

Shandy Pranoto selaku Creative Director meminta tim kreatif untuk membuat 

beberapa alternatif storyboard untuk video company profile dari sebuah 

perusahaan produsen tepung gandum, yakni Eastern Interflour Mill. Video 

company profile yang diminta ada dua tipe, yakni mencakup profil perusahan 

secara keseluruhan dan video lainnya fokus pada pengenalan pabrik 

penggilingan gandum yang baru saja resmi dibuka dan beroperasi. Video ini 

dibuat juga sebagai peringatan 45 tahun Eastern Interflour Mill. 

Setelah berdiskusi dengan tim kreatif, konsep yang digunakan adalah 

"Factory Tour", yakni memperlihatkan proses dari awal gandum di impor, lalu 

digiling di pabrik menggunakan teknologi canggih dan pengawasan ketat, dan 

menghasilkan produk tepung gandum berkualitas tinggi. Konsep yang sama 

juga digunakan untuk video yang lainnya, hanya saja lebih fokus pada 

pengenalan pabrik penggilingan gandum baru milik Eastern Interflour Mill. 

Mengingat video ini dibuat juga untuk peringatan 45 tahun Eastern Interflour 

Mill, timeline singkat juga dimasukkan kedalam elemen video. 

Konsep dan ide yang telah dibahas oleh tim kreatif dan disetujui oleh 

Creative Director kemudian diberikan kepada Produser untuk dibuat script 

nya. Produser wajib memperlihatkan script yang dibuat kepada klien sebelum 

kembali diserahkan kepada tim kreatif melalui Creative Director. Setelah 
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script diterima, tim kreatif melakukan breakdown terhadap script agar lebih 

mudah untuk memahami alur cerita yang disetujui oleh klien. 

 
Gambar 3.2. List Setelah Mem-Break Down Script Dari Produser 

 

Setelah melakukan breakdown script, penulis mulai mencari referensi 

yang diperlukan untuk membuat storyboard. Karena konsep yang digunakan 

mencakup tur dalam pabrik, Penulis harus mencari referensi seperti apa pabrik 

penggilingan gandum dan seperti apa mesin-mesin yang digunakan di dalam 

pabrik. Penulis mengumpulkan referensi dari berbagai iklan tepung gandum 

dan film dokumentasi mengenai olahan gandum. 
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Gambar 3.4. Proses Penggilingan Gandum dan Referensi Alat Pabrik 

 

 
Gambar 3.5. Referensi Visual untuk Video 

 

Tidak hanya referensi, Penulis juga harus mempelajari sejarah Eastern 

Interflour Mills, karena hendak digunakan sebagai salah satu elemen video. 

Penulis dibekali oleh booklet berisi sejarah pendek Eastern Interflour Mills dan 

diwajibkan untuk mempersingkatnya menjadi poin-poin, yang dapat dilihat di 

breakdown script gambar 3.3. 
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Gambar 3.6. Booklet Eastern Interflour Mills 

 

Setelah menemukan cukup referensi, Penulis dan Raissa Theodossia 

sebagai salah satu anggota tim kreatif, membagi tugas untuk menggambar panel 

storyboard. Karena storyboard digambar oleh dua orang, Raissa menentukan 

bahwa sketsa harus dirapikan menjadi bentuk line art menggunakan pen tool 

dengan ukuran 3px. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi perbedaan yang 

terlalu jauh terhadap style gambar. 

 

 
Gambar 3.7. Contoh Sketsa untuk Storyboard 
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 Hasil sketsa storyboard kemudian diberikan kepada Frederikus Verdi 

untuk disusun menjadi dokumen resmi dan diberikan keterangan jelas untuk 

mempermudah klien dalam memahami storyboard. Sebelum diserahkan kepada 

Frederikus Verdi, Penulis melakukan asistensi pada Raissa untuk memastikan 

apakah sketsa yang penulis buat sudah sesuai dengan yang diminta oleh Raissa. 

Sketsa yang telah lolos asistensi langsung diberikan kepada Frederikus untuk 

diproses menjadi dokumen resmi. Setelah itu langsung diberikan pada produser 

untuk dipresentasikan di depan klien. 

2. Storyboard Bumper Video SMK Productions/De Petalz Productions 

SMK Productions ingin memperbarui bumper video yang mereka miliki, 

juga meminta rebranding logo dan nama production house. SMK Production 

merubah nama mereka menjadi De Petalz dengan logo sebagai berikut. 

 

Gambar 3.8. Logo De Petalz Production 

 

Menurut brief yang diberikan oleh creative director, De Petalz 

Productions menginginkan agar bumper video mereka memiliki kesan feminim, 

elegan, dan tidak lepas dari unsur perfilman dan unsur nama De Petalz. Setelah 

melakukan diskusi dengan tim kreatif, diputuskan bahwa elemen yang hendak 

digunakan dalam bumper video yakni bunga teratai yang terdapat pada logo De 

Petalz, proyektor film vintage, kursi sutradara dan rol film. Elemen yang diminta 

masih merupakan elemen tentatif, dan creative director membebaskan tim untuk 

memadukan elemen yang ada. 
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Gambar 3.9. Referensi Proyektor Film Vintage 

 

Sebelum mulai memutuskan elemen yang hendak digunakan, penulis dan 

tim kreatif diminta untuk mencari referensi visual, berpatokan dengan keinginan 

pihak De Petalz yang ingin bumper video mereka memiliki kesan feminim, elegan 

dan tidak lepas dari unsur perfilman. Penulis dan tim menemukan beberapa video 

referensi dengan visual yang sesuai dengan brief.  
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Gambar 3.10. Referensi visual untuk bumper video 

(https://vimeo.com/album/4337853/video/123625386) 

 

Gambar di atas merupakan referensi visual yang penulis ajukan kepada 

creative director. Tim kreatif lainnya juga memberikan referensi visual masing-

masing dan mulai memilih tiga opsi untuk dijadikan acuan pembuatan storyboard. 

Salah satu opsi yang dipilih yakni konsep visual nuansa gelap dan backlight 

seperti gambar pertama. Creative director lalu mendiskusikan elemen apa saja 

yang hendak digunakan oleh penulis. Setelah berdiskusi dengan produser, creative 

director meminta penulis untuk membuat satu opsi storyboard dengan visual yang 

telah disetujui, menggunakan elemen proyektor film vintage, bunga teratai, dan 

logo De Petalz Production. 

Produser memberikan storyline untuk membantu penulis dalam membuat 

storyboard. Video dimulai dengan close up shot proyektor film, memperlihatkan 

beberapa bagian detail proyektor film. Lalu dilanjutkan dengan kamera panning, 

memperlihatkan sisi lain proyektor. Terus panning hingga menunjukan bagian 

depan proyektor yang sudah retak dan terbuka, namun ditumbuhi oleh bunga 

teratai. Close up shot menunjukkan kelopak bunga teratai yang mulai lepas dan 

bertebaran. Kamera zoom out dan menunjukkan kelopak bunga teratai yang 

perlahan-lahan membentuk logo De Petalz Production. 
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Gambar 3.11. Beberapa Sketsa Storyboard De Petalz 

 

Setelah Penulis membuat storyboard sesuai dengan brief dan storyline 

yang diberikan oleh produser, Penulis menyerahkan hasil akhir storyboard kepada 

Frederikus Verdi untuk diolah kembali menjadi dokumen resmi, untuk 

kepentingan presentasi terhadap klien. 

3. Rancangan Visual 3D Booth Pameran Agung Podomoro Group 

Agung Podomoro Group hendak membuat pameran di hall Central Park dan 

menginginkan desain booth. Pihak Agung Podomoro Group menginginkan desain 

booth yang minimalis, namun tetap elegan dan bernuansa hijau sesuai dengan 

konsep konstruksi yang mereka bangun. Satu hall yang mereka gunakan hendak 

diisi dengan beberapa booth kecil untuk memasarkan proyek mereka, tiga booth 

besar untuk tiga proyek besar, mini cafe, children playground, dan panggung 

catwalk untuk acara fashion show di hari terakhir pameran.  
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Gambar 3.12. Peta Hall Central Park yang Digunakan APG 

 

Creative director meminta penulis untuk mendesain bagian children 

playground dan beberapa furnitur yang hendak dimasukan ke dalam area booth. 

Sebelum mulai mendesain, penulis diminta untuk mengumpulkan referensi sesuai 

dengan brief yang diberikan oleh produser. 

        

                                  

Gambar 3.13. Referensi Children Playground dan Furnitur 
(http://3.bp.blogspot.com/_PBRgNtvUSbM/TQQ5XmXuOkI/AAAAAAAAAQo/7mjO0fMzNVM

/s1600/DSC00474.JPG) 
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Gambar di atas merupakan referensi yang disetujui oleh creative director. 

Penulis mengajukan ide tempat bermain anak-anak yang dilapisi kain beludru 

hijau dan dikelilingi oleh tembok pendek yang dibuat sedemikian rupa agar dapat 

digunakan juga sebagai tempat duduk bagi orang tua atau babysitter yang 

menunggu anak-anak bermain. Berikut desain children playground yang penulis 

buat. Bentuk dari children playground diesuaikan dengan desain layout yang 

dibuat oleh creative director. 

       

           

Gambar 3.14. Visual 3D Bagian Children Playground Tanpa Tekstur 

 

Selain membuat visual 3D untuk children playground, penulis diminta 

untuk mendesain furnitur dan membuat bagan ukuran yang akan mempermudah 

produser ketika mempresentasikan desain yang telah dibuat. 
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Gambar 3.15. Visual 3D Beberapa Furnitur dan Ukuran 

 

Hasil akhir dari 3D visualisasi desain booth Agung Podomoro Group 

kemudian melalui tahap render menggunakan mental ray. Namun karena 

kerahasiaan perusahaan, penulis tidak bisa menampilkan hasil final render secara 

keseluruhan booth ataupun desain children playground yang dibuat penulis. 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang penulis temukan selama menjadi pekerja magang di Nextframe 

digital Studio antara lain: 

1. Kurangnya tenaga kerja di dalam studio, mengakibatkan beberapa anggota 

tim kreatif harus bekerja lembur. 

2. Sering terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dengan 

Produser, dikarenakan Produser bekerja di wilayah yang berbeda. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang penulis dan tim kreatif lakukan dalam menanggulangi kendala yang 

ditemukan: 
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1. Membantu menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja magang di 

Nextframe untuk menambah tenaga kerja. 

2. Ikut dalam pertemuan dan rapat bersama Produser sehingga dapat 

membahas brief secara langsung. 
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