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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

3.1.1. Kedudukan 

Selama masa praktik kerja magang di Evod Studios, penulis ditempatkan pada 

divisi Production House sebagai 3D Generalist di bawah bimbingan Bapak Aji 

Shalahuddin. Saat ini, divisi Production House sedang mengerjakan proyek animasi 

serial televisi “Kiko” (MNC Animation). 

 

3.1.2. Koordinasi 

Oleh karena, animasi serial televisi “Kiko” yang merupakan Intelectual Property 

(IP) dari studio lain, maka koordinasi kerja sangatlah dibutuhkan untuk 

memperoleh satu pemahaman dalam animasi tersebut. Layout animasi beserta 

animatic storyboard akan diberikan oleh pihak MNC melewati pembimbing. Proses 

animasi pun dimulai, setelah selesai akan dilakukan pengecekan oleh pembimbing. 

Jika sudah approve, akan diteruskan kepada pihak MNC. MNC akan memberikan 

review kembali jika terdapat kesalahan. Hal ini juga berlaku pada jenis pekerjaan 

lainnya. Berikut adalah gambaran koordinasi kerja tersebut: 

 

Gambar 3.1 Bagan Alur Koordinasi 
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berikut adalah tabel detail pekerjaan yang dilakukan selama magang di Evod 

Studios: 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 
Minggu 1 

6 - 10 Maret 2017 
Foxtrot Six 3D Modelling Booth Event 

2 
Minggu 2 

13 - 17 Maret 2017 
Kiko 3D Animation 

3 
Minggu 3 

20 - 24 Maret 2017 
Kiko, Toba 3D Animation 

4 
Minggu 4 

27 - 31 Maret 2017 

Kiko, Toba, 

Stadium Bekasi 

3D Animation, 

3D Modelling 

5 
Minggu 5 

3 - 7 April 2017 
Kiko, Toba 3D Animation 

6 
Minggu 6 

10 - 14 April 2017 
Kiko 3D Animation 

7 
Minggu 7 

17 - 21 April 2017 
Kiko, Indovision 

3D Animation, 

Compositing TVC 

8 
Minggu 8 

24 - 28 April 2017 
Kiko, Indovision 

3D Animation, 

Compositing TVC 

9 
Minggu 9 

1 - 5 Mei 2017 
Indovision Compositing TVC 

10 
Minggu 10 

8 - 12 Mei 2017 
Indovision Compositing TVC 

11 
Minggu 11 

15 - 19 Mei 2017 
Kiko, Indovision 

3D Animation, 

Compositing TVC 

12 
Minggu 12 

22 - 26 Mei  2017 
Kiko, Indovision 

3D Animation, 

Compositing TVC 

13 
Minggu 13 

29 Mei – 2 Juni 2017 
Kiko 3D Animation 

14 
Minggu 14 

5 - 6 Juni 2017 
Kiko 3D Animation 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama proses magang secara umum, penulis diberikan proyek yang sedang 

berlangsung atau dihandle oleh Evod Studios. Tidak semua proyek yang dikerjakan 

oleh penulis merupakan proyek animasi, banyak proyek lainnya yang melibatkan 

3D modelling maupun compositing serta animasi 2D. Akan tetapi, secara 

keseluruhan proyek animasi “Kiko” yang paling banyak. Hal tersebut dikarenakan 

Evod Studios yang telah mendapatkan tugas dari MNC Animation untuk 

mengerjakan 50% animasi setiap bulannya. Setiap bulan biasanya terdapat episode 

baru yang diberikan oleh MNC Animation. Akan tetapi, tidak menutup 

kemungkinan akan adanya penumpukan proyek 2 episode di satu bulan tertentu. 

Seluruh pekerjaan bergantung oleh pemilik IP “Kiko” yaitu MNC Animation. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, penulis mengerjakan berbagai jenis 

pekerjaan di Evod Studios, seperti 3D animate, 3D modelling, compositing TVC 

dan yang lainnya. Oleh karena, penulis baru datang di tengah pengerjaan proyek 

Kiko, maka di minggu pertama penulis diberikan proyek lain terlebih dahulu. 

Proyek tersebut merupakan proyek 3D modelling booth event Foxtrot Six. 

 

A. Foxtrot Six 

 Foxtrot Six merupakan sebuah film yang diproduseri oleh Mario Kassar, 

produser “Rambo” dan “Terminator”. Evod Studios diberikan kesempatan untuk 

mengerjakan desain konsep booth event untuk mempromosikan film Foxtrot Six. 

Sebelumnya proyek konsep ini sudah dikerjakan oleh pekerja magang sebelumnya, 

tetapi masih berbentuk konsep 2D. Oleh karena, penulis yang awalnya 

mendaftarkan diri ke Evod Studios sebagai 3D modeler maka penulis diberikan 

kesempatan untuk mengeksplorasi konsep 2D yang telah dibuat menjadi tampilan 

3D. 

 Tidak banyak brief yang dapat diberikan kepada penulis, dikarenakan klien 

yang masih harus merahasiakan data mengenai film Foxtrot Six ini. Bahkan penulis 

tidak dapat mengetahui logline cerita ataupun setting tempat dan waktu pada film 
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tersebut sehingga pengerjaan agak sedikit bermasalah di awal. Clue yang diberikan 

hanya mengacu tema film lainnya yaitu Mad Max. Maka, penulis berkesimpulan 

film Foxtrot Six ini bertemakan “after apocalypse” dengan gaya steampunk seperti 

halnya di film Mad Max. Penulispun mencari beberapa referensi yang akan menjadi 

panduan 3D model. 

 

 

Gambar 3.2 Foxtrot Six 

(Mario Kassar, TBA) 

 

 Setelah berbagai panduan yang didapatkan, pembimbing lapangan 

memberikan beberapa list booth yang akan ditampilkan di sana. Booth-booth yang 

ditampilkan adalah kartu tarot, virtual reality, wall climbing, photo booth, dan 

lainnya. Penulis kemudian memulai pembuatan 3D model dimulai dengan 

pembuatan gerbang utama booth event. Setelah semuanya selesai termasuk dengan 

panggung utama booth, penulis mengumpulkan kepada pembimbing lapangan. 
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Klien pun memberikan berbagai revisi termasuk tema booth. Oleh karena, scheme 

color utama yang dipakai adalah coklat (style steampunk), pihak klien tidak setuju 

dengan pemakaian coklat sebagai warna utama. Warna kemudian digantikan 

dengan warna hitam atau abu-abu agar lebih netral dibandingan warna coklat. 

 

 

Gambar 3.3 Hasil Model Booth Foxtrot Six 

 

 Penyesuaian selanjutnya adalah pergantian list booth yang sebelumnya telah 

diberikan, beberapa booth digantikan dengan booth lainnya. Seperti booth air guitar 

dan tarot digantikan, sehingga penulis harus menyesuaikan kembali desain yang 

telah diberikan sebelumnya. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. 

 

B. Kiko 

Kiko merupakan animasi serial televisi karya MNC Animation. Kiko sendiri 

diceritakan sebagai anak ikan mas koki yang selalu riang. Kiko ditemani oleh 4 

orang sahabatnya yaitu Lola si ikan discus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan 

patin serta Poli si ikan cupang. Kiko dan kawan-kawanya selalu diganggu oleh 

Karkus si ikan lele dan Pupus si belut. Kiko dan kawan-kawannya berubah menjadi 

mutan oleh karena tercemar polusi akibat ulah manusia. 
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Gambar 3.4 Kiko 

(MNC Animation, 2016) 

 

Evod Studios bertugas sebagai animator dengan mengambil 50% dari total 

animasi Kiko setiap episodenya. Sisanya MNC Animation sendiri yang 

mengerjakan animasi Kiko. Secara keseluruhan brief Kiko lebih baik jika 

dibandingkan dengan proyek Foxtrot Six. Setiap pekerja magang yang akan 

mengerjakan animasi Kiko diharuskan memakai software Autodesk Maya 2015 

Service Pack 6 dan beberapa software yang menunjang proses animate Kiko. Pihak 

MNC Animation memberikan animatic storyboard serta file layout animasi kepada 

pihak Evod Studios. Kemudian Evod Studios akan memberikan list sequence apa 

saja yang dapat dikerjakan oleh pekerja magang. Terkadang, para pekerja magang 

dapat memilih sequence mana yang akan dikerjakan kemudian sisanya akan 

diberikan studio lainnya yang telah bekerja sama dengan pihak Evod Studios. 

Biasanya dalam satu episode, MNC animation akan memberikan waktu 

pengerjaan kurang lebih 2 minggu sampai deadline. Bila setelah deadline masih 

ada sequence yang retake akan diberikan toleransi paling lama 1 minggu. Apabila 

masih belum sesuai ekspektasi pihak MNC, ada kemungkinan pembimbing 

lapangan sendiri yang akan turun tangan atau pihak MNC yang akan mengambil 

kendali sequence tersebut. Pada awalnya, penulis diberikan semacam tes atau 

latihan dari pembimbing lapangan. Tes tersebut dimaksudkan untuk membiasakan 
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diri dengan software Autodesk Maya dan membiasakan animate gerakan “Kiko”. 

Karakter gerakan animasi “Kiko” secara keseluruhan adalah snappy dan banyak 

freeze. Tes pada hari pertama meliputi gerakan idle beberapa karakter. Karakter 

meliputi kiko, patino dan poli. Pada tes ini tidak diberikan deadline oleh 

pembimbing lapangan. Latihan berikutnya meliputi gerakan beserta dialog 

karakter. 

Penulis mengerjakan 7 sequence pada 3 episode Kiko, yaitu sequence 13, 

14 dan 39 pada Kiko 248; sequence 42 dan 45 pada Kiko 251; sequence 13 dan 19 

pada Kiko 252. Berikut adalah penjabaran setiap episode: 

 

a. Kiko 248 

Kiko 248 diceritakan Kiko dan Patino mendatangi Ting Ting di rumahnya untuk 

bermain bersama. Kiko dan Patino datang dengan membawa makanan dan 

minuman yang sangat banyak. Hal yang tak terduga pun terjadi, satu potong pizza 

menjadi hidup dan bergerak seperti anjing. Semakin banyak ia makan, semakin 

besar ia bertumbuh dan mengganggu keamanan kota. 

 

i. Kiko 248 Seq 13 

Sequence 13 ini merupakan sequence transisi dari sequence sebelumnya. Sequence 

ini diceritakan montage bagaimana pizza yang habis dimakan oleh Kiko, Patino dan 

Ting Ting. Tidak banyak perubahan yang diubah oleh penulis. Layout yang telah 

diberikan oleh pihak MNC kurang lebih sudah sesuai dengan animatic storyboard 

yang ada. Penulis hanya menyesuaikan kembali beberapa bagian makanan yang 

belum menyerupai animatic storyboard. 
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Gambar 3.5 Kiko 248 Seq 13 

 

ii. Kiko 248 Seq 14 

Sequence 14 ini menceritakan bagaimana Patino yang asik bermain video game 

dengan Ting Ting, sementara itu Kiko asik menonton mereka berdua sembari 

menyantap pizza. Sequence ini terdiri dari 4 shot yaitu: shot pertama menghadap 

samping mereka bertiga, shot kedua memperlihatkan tangan Ting Ting yang sedang 

bermain, shot ketiga menghadap depan mereka bertiga, dan shot terakhir hanya 

memperlihatkan televisi. 

 

 

Gambar 3.6 Kiko 248 Seq 14 
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Beberapa kali sequence ini mengalami retake dari pembimbing lapangan 

maupun pihak MNC. Masalah yang dialami pada sequence ini adalah tidak 

sesuainya gerakan dengan animatic storyboard serta pose yang masih terlihat kaku. 

Pada akhirnya pihak MNC memberikan image notes sebagai panduan yang 

diinginkan oleh MNC. 

 

iii. Kiko 248 Seq 39 

Sequence 39 ini diceritakan Kiko, Patino dan Ting Ting serta blabla yang sedang 

pergi ke supermarket untuk berbelanja makanan. Pada sequence ini Patino 

menjelaskan kepada Ting Ting untuk tetap santai pada pertumbuhan si pizza hidup 

yang pesat. Sequence ini terdiri dari 2 shot, shot pertama memperlihatkan Patino 

yang sedang berjalan membawa makanan. Shot berikutnya, Patino meletakan 

makanan tersebut. 

Sequence ini juga mengalami beberapa kali retake, masalah masih 

mengenai pose yang kaku dan gerakan yang tidak efisien. Pihak MNC juga 

menuntut eksplorasi gerakan namun tetap sesuai dengan animatic storyboard. 

Pembimbing lapangan pun mencoba membantu untuk mencari solusi pose dan 

gerakan yang masih bermasalah. 

 

 

Gambar 3.7 Kiko 248 Seq 39 
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b. Kiko 251 

Kiko 251 menceritakan tentang Kiko dan kawan – kawan yang mengikuti semacam 

perlombaan balap. Mereka harus melewati beberapa tahap atau tes agar dapat 

dianggap oleh sang pembalap. Dennis si penjual es krim yang ingin mengikuti pun 

tidak dapat melewati rintangan yang ada. 

 

i. Kiko 251 Seq 42 

Sequence 42 diceritakan Karkus dan Pupus yang muncul menaiki mobil dan terjatuh 

dimana Kiko, Patino dan Poli berada. Kemudian, Kiko dan kawan - kawan lari 

untuk menghindar. Durasi sequence ini hanya 2.96 detik. 

Masalah retake pada sequence ini terletak pada gerakan yang tidak efisien 

serta timing yang belum baik. Pada sequence ini terjadi beberapa masalah yaitu rig 

yang bermasalah sehingga beberapa ekspresi tidak dapat tersampaikan dengan baik. 

 

Gambar 3.8 Kiko 251 Seq 42 

 

ii. Kiko 251 Seq 45 

Sequence ini diceritakan Dennis yang mendengarkan arahan sang pembalab untuk 

melewati rintangan. Kemudian ia menyetujui arahan tersebut dan mengendarai truk 

es krimnya dengan cepat. Akan tetapi baru rintangan pertama ia sudah terbentur 

oleh pipa-pipa yang bergerak. Sequence ini terdiri dari 3 shot yaitu shot pertama 

saat dennis mendengarkan arahan dan baru melaju, shot kedua transisi, shot ketiga 

saat mobil melaju tetapi terbentur dan mobil masih dapat berjalan. 
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Gambar 3.9 Kiko 251 Seq 45 

 Permasalahan pada sequence ini terletak pada gerakan mobil yang belum 

baik saat terbentur. Dilakukan beberapa penyesuaian termasuk penyesuaian timing 

dan posisi mobil serta “stretch and squash” saat terbentur. 

 

c. Kiko 252 

Kiko 252 adalah kelanjutan dari episode 251 yang menceritakan tentang balapan. 

Pada episode ini, dilanjutkan dengan munculnya pemimpin geng motor yaitu 

Wendy yang ternyata adalah kawan lama dari Granny. 

 

i. Kiko 252 Seq 13 

Sequence ini diceritakan Wendy yang menyatakan akan mengadakan balap dengan 

Kiko dan kawan-kawan. Sequence ini terbagi menjadi 3 shot yaitu: shot pertama 

adalah shot zoom out saat Wendy mulai berkata-kata, shot kedua memperlihatkan 

anak buah Wendy yang tersenyum, dan shot ketiga yang memperlihatkan Lola dan 

Ting Ting yang tampak panic akan rencana balapan tersebut. 
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Gambar 3.10 Kiko 252 Seq 13 

 

Sequence ini tidak ada permasalahan yang rumit karena memang gerakan 

yang ditampilkan hanya sedikit dan lebih banyak freeze pose. Masalah hanya 

terletak pada detail kecil untuk memperhalus gerakan beberapa karakter. 

 

ii. Kiko 252 Seq 19 

Sequence 19 menceritakan Kiko dan kawan – kawan yang sedang makan kemudian 

ruangan makan turun menuju ruangan rahasia Granny. Grannypun menjelaskan 

persoalan dia dengan Wendy. 

 

Gambar 3.11 Kiko 252 Seq 19 
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3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Tidak semua pekerjaan dalam Evod Studios berjalan dengan mulus. Ada banyak 

kendala atau masalah yang ditemukan di dalam praktik kerja magang. Kendala ini 

bukan untuk menunjukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi kendala-

kendala ini ditujukan untuk mengembangkan potensi dari tiap individu. Potensi-

potensi ini bisa saja untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman sehingga saat 

menemukan masalah tersebut kita dapat melewatinya dengan baik. Dalam 2 proyek 

antara Foxtrot Six dan Kiko saja sudah banyak kendala yang dihadapi. Secara 

keseluruhan dikarenakan oleh kurangnya kemampuan atau tidak terbiasanya 

penulis dengan proyek tersebut. 

 

A. Foxtrot Six 

Kendala yang paling terasa pada proyek Foxtrot Six adalah saat brief yang 

diberikan oleh klien kurang lengkap atau kurang jelas. Oleh karena itu, klien dan 

penulis menjadi tidak sepaham akan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga 

menimbulkan banyaknya revisi-revisi. Permasalahan lainnya juga saat ingin 

menciptakan efek glow pada 3ds Max. Beberapa kali penulis harus melakukan 

render ulang untuk mendapatkan efek yang diinginkan oleh klien. Waktu render 

yang tidak cepat juga menjadi masalah tersendiri. 

 

B. Kiko 

Secara keseluruhan, animasi kiko berkendala oleh karena terdapat checkpoint pada 

supervisor sebelum kepada pihak MNC. Pada satu sisi, memang ini merupakan 

sistem yang berlaku pada Evod Studios dengan MNC. Namun beberapa kali 

animasi yang dibuat oleh penulis sudah dianggap baik oleh supervisor tetapi saat 

diperiksa oleh MNC, pihak MNC tidak sependapat dengan supervisor. Beberapa 

masalah teknis juga ditemukan dan akan dibahas pada setiap episode. 

 

 

 

a. Kiko 248 
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Beberapa kali sequence 14 pada Kiko 248 ini mengalami retake dari pembimbing 

lapangan maupun pihak MNC. Masalah yang dialami pada sequence ini adalah 

tidak sesuainya gerakan dengan animatic storyboard serta pose yang masih terlihat 

kaku. Pada akhirnya pihak MNC memberikan image notes sebagai panduan yang 

diinginkan oleh MNC. 

Sequence 39 juga mengalami beberapa kali retake, masalah masih mengenai 

pose yang kaku dan gerakan yang tidak efisien. Pihak MNC juga menuntut 

eksplorasi gerakan namun tetap sesuai dengan animatic storyboard. Pembimbing 

lapangan pun mencoba membantu untuk mencari solusi pose dan gerakan yang 

masih bermasalah. 

 

b. Kiko 251 

Masalah retake pada sequence 42 terletak pada gerakan yang tidak efisien serta 

timing yang belum baik. Pada sequence ini terjadi beberapa masalah yaitu rig yang 

bermasalah sehingga beberapa ekspresi tidak dapat tersampaikan dengan baik. 

Permasalahan pada sequence 45 terletak pada gerakan mobil yang belum baik saat 

terbentur. Dilakukan beberapa penyesuaian termasuk penyesuaian timing dan 

posisi mobil serta “stretch and squash” saat terbentur. 

 

c. Kiko 252 

Sequence ini tidak ada permasalahan yang rumit karena memang gerakan yang 

ditampilkan hanya sedikit dan lebih banyak freeze pose. Masalah hanya terletak 

pada detail kecil untuk memperhalus gerakan beberapa karakter. 

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Seperti yang penulis sebutkan di bagian sebelumnya, masalah atau kendala yang 

ditemukan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman untuk ke depannya. 

Pencarian solusi yang baik juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman 

yang telah didapatkan sebelumnya. Metode sederhana untuk menemukan solusi 

terhadap kendala-kendala tersebut adalah dengan mau bertanya dan berkomunikasi 

dengan atasan, klien, ataupun hanya dengan mencari tutorial di internet. 
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A. Foxtrot Six 

Kendala yang paling terasa pada proyek Foxtrot Six adalah saat brief yang 

diberikan oleh klien kurang lengkap atau kurang jelas. Oleh karena itu, klien dan 

penulis menjadi tidak sepaham akan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga 

menimbulkan banyaknya revisi-revisi. 

Permasalahan lainnya juga saat ingin menciptakan efek glow pada 3ds Max. 

Beberapa kali penulis harus melakukan render ulang untuk mendapatkan efek yang 

diinginkan oleh klien. Waktu render yang tidak cepat juga menjadi masalah 

tersendiri. 

 

B. Kiko 

Secara keseluruhan, animasi kiko berkendala oleh karena terdapat checkpoint pada 

supervisor sebelum kepada pihak MNC. Pada satu sisi, memang ini merupakan 

sistem yang berlaku pada Evod Studios dengan MNC. Namun beberapa kali 

animasi yang dibuat oleh penulis sudah dianggap baik oleh supervisor tetapi saat 

diperiksa oleh MNC, pihak MNC tidak sependapat dengan supervisor. Beberapa 

masalah teknis juga ditemukan dan akan dibahas pada setiap episode. 

 

a. Kiko 248 

Pada sequence 14, akhirnya pihak MNC memberikan image notes sebagai panduan 

yang diinginkan oleh MNC. Sehingga kesalahpahaman membaca text notes 

menjadi hilang saat MNC menvisualisasikan apa yang diinginkan oleh mereka. 

Pada Sequence 39, pembimbing lapangan pun mencoba membantu untuk mencari 

solusi pose dan gerakan yang masih bermasalah. Pembimbing lapangan 

memberikan key pose sebagai panduan pose yang baik. Ia juga mengingatkan untuk 

selalu membuat pose dengan arc yang baik dan jangan mengulang pose yang sama 

berulang-ulang. 

 

b. Kiko 251 
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Pada sequence 42, terjadi beberapa masalah yaitu rig beberapa karakter rusak 

sehingga beberapa ekspresi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Penulis berusaha 

meminta rig untuk diperbaiki oleh pihak MNC, namun dikarenakan waktu yang 

sempit maka supervisor meminta untuk memaksimalkan rig yang sudah ada. Pada 

sequence 45, dilakukan beberapa penyesuaian termasuk penyesuaian timing dan 

posisi mobil serta “stretch and squash” saat terbentur. Sebenarnya rig mobil tidak 

ada yang secara khusus diperuntukan “stretch and squash”, tetapi rig yang sudah 

ada dapat dipaksa (memakai scale) untuk mendapatkan prinsip “stretch and 

squash” tersebut. 

 

c. Kiko 252 

Sequence ini tidak ada permasalahan yang rumit karena memang gerakan yang 

ditampilkan hanya sedikit dan lebih banyak freeze pose. Masalah hanya terletak 

pada detail kecil untuk memperhalus gerakan beberapa karakter. 
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