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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  

Sebagai sebuah departemen produksi, UMN Production juga memiliki hirarki 

organisasinya sendiri. Setiap kedudukan dan divisi saling terhubung satu dengan 

yang lainnya dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Penulis 

berkesempatan untuk berada dalam tim produksi yang merupakan satu bagian dari 

rantai organisasi di UMN Production. 

1. Kedudukan 

Tim produksi di UMN Production terdiri dari 15 orang. Kedudukan setiap 

orangnya berbeda pada setiap proyek yang diberikan. Ketika klien hanya 

memberikan pekerjaan animasi maka semua anggota tim produksi akan menjadi 

animator. Lain halnya jika klien memberikan pekerjaan di bidang-bidang lain 

maka setiap anggota akan dikelompokkan lagi sesuai dengan spesialisasi 

masing-masing. Penulis mendapat peluang untuk bekerja sebagai lead animator 

di proyek KGF dan technical artist di proyek NBR.  

2. Koordinasi 

Setelah klien dan production manager mencapai sebuah persetujuan, proyek 

akan diturunkan kepada project manager. Bersama dengan para supervisor, 

project manager akan menyusun timeline dan pipeline produksi agar semua 

pekerjaan dapat selesai sesuai dengan deadline yang diberikan oleh klien.  

Untuk divisi animasi, seluruh daftar pekerjaan animasi akan diberikan 

oleh project manager ke animation supervisor yang nantinya diturunkan lagi 

kepada lead animator. Dari semua shot yang ada, lead animator kemudian akan 

membagikan tugas kepada setiap animator secara individual. Animator yang 

sudah menyelesaikan tugasnya bisa meminta persetujuan kepada lead animator. 

Jika hasil animasi masih kurang baik, maka animator wajib melakukan retake 

yang diberikan oleh lead animator. Hasil kerja animator yang sudah disetujui 
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oleh lead animator akan diasistensikan lagi kepada animation supervisor. Jika 

animasi masih kurang sesuai dengan standar maka lead animator dan animator 

harus melakukan retake lagi. Setelah hasil animasi sudah disetujui oleh 

animation supervisor, seluruh hasil animasi akan diberikan kepada project 

manager untuk disalurkan kembali ke klien. Proses produksi di UMN 

Production dapat dilihat dengan lebih jelas pada bagan koordinasi di bawah ini: 

 
Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 
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 Tugas yang Dilakukan 

Selama periode magang, penulis ikut terlibat dalam proses training dan pengerjaan 

dua proyek animasi yang berbeda. Di setiap proyek, penulis mendapatkan 

kesempatan untuk bekerja dalam posisi yang berbeda. Berikut adalah rincian tugas 

yang penulis kerjakan selama magang di UMN Production. 

Tabel 3.1. Rincian Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. 6 – 10 Februari 2017 Training 1. Pengenalan software Autodesk 

Maya. 

2. Animation Training: 12 Prinsip 

Animasi 

3. Pembiasaan terhadap pipeline 

produksi animasi. 

2. 13 – 17 Februari 2017 Training 1. Animation Training: Body 

Mechanics 

3. 20 – 24 Februari 2017 Collaborative 

Training 

1. Pelatihan bekerja dalam sebuah tim. 

2. Animation Training: Fight Scenes (8 

shot dikerjakan oleh 4 orang dalam 1 

pod) 

4. 27 Februari – 3 Maret 

2017 

Collaborative 

Training 

1. Revisi/retake training minggu ke-3 

5. 6 – 10 Maret 2017 KGF 

Animation Test 

1. Pembagian pekerja magang menjadi 

4 pod. 

2. Layout & Animation: KGF Ep. 49 

Shot 175 
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6. 13 – 17 Maret 2017 KGF 

Animation Test 

1. Revisi & retake: KGF Ep. 49 Shot 

175 

2. Membantu anggota lainnya yang 

berada dalam 1 pod sebagai lead 

animator. 

7. 20 – 24 Maret 2017 KGF 

Animation Test 

1. Layout & Animation: KGF Ep. 49 

Shot 100 

8. 27 – 31 Maret 2017 NBR 

Production 

Test 

1. Membuat thumbnails dari naskah 

yang diberikan. 

2. Membuat storyboard dari thumbnails 

yang sudah disetujui. 

3. Technical artistry training: Python 

Basics. 

9. 3 – 7 April 2017 NBR 

Production 

Test 

1. Membuat Animatic dari storyboard 

yang sudah disetujui. 

2. Technical artistry training: Python 

scripting in Autodesk Maya. 

10. 10 – 14 April 2017 NBR 

Production 

Test 

1. Revisi animatic. 

2. Technical artistry training: Database 

(MySQL). 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Proses pengerjaan sebuah proyek animasi di UMN Production sangat berbeda 

dengan yang penulis lakukan ketika memproduksi film animasi pada masa kuliah. 

Manajemen produksi di UMN Production jauh lebih teratur dan terstruktur. Hal 

tersebut dibantu juga dengan beberapa program/aplikasi, antara lain:  
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1. Absent Client 

 
Gambar 3.2. Tampilan program Absent Client 

Setiap masuk dan pulang kerja, penulis terlebih dahulu melakukan 

check-in dan check-out pada program absent client. Program ini ditujukan 

untuk mendata kehadiran setiap karyawan. Data ini nantinya digunakan dalam 

menentukan key performance indicator (KPI) setiap individu magang. 

2. Assist Launcher 

Ketika ingin menjalankan sebuah perangkat lunak seperti Autodesk Maya, 

penulis tidak lagi langsung menjalankan perangkat tersebut melalui shortcut. 

Penulis diharuskan untuk menjalankan perangkat lunak tersebut melalui 

program bernama assist launcher. 

 
Gambar 3.3. Tampilan program assist launcher. 
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Program assist launcher ini memastikan setiap perangkat lunak yang 

dijalankannya sudah memiliki plug-ins yang diperlukan dalam proses produksi 

di UMN Production. Salah satu plug-ins tersebut adalah registrar yang 

digunakan untuk menghubungkan komputer kerja penulis langsung dengan 

server UMN Production. Menggunakan registrar, penulis bisa langsung 

mengambil file yang sudah berada di server maupun mengunggah file yang 

baru penulis kerjakan ke server. 

3. Assignment Tracker (Google Sheets) 

 

Gambar 3.4. Tampilan Assignment Tracker dalam Google Sheets. 

Assignment Tracker digunakan untuk melihat progres setiap animator. 

Setiap animator diwajibkan untuk selalu meng-update statusnya dalam setiap 

proses pengerjaan. Status ini terbagi menjadi 5, yaitu ‘OPEN’, ‘WIP’, ‘CHK’, 

‘RETAKE’ dan ‘APPROVED’. Status ‘OPEN’ artinya animator belum mulai 

mengerjakan assignment yang diberikan. Status ‘WIP’ adalah singkatan dari 

‘Work in Progress’ yang berarti assignment sedang dikerjakan oleh animator. 

Setelah menyelesaikan assignment, animator harus mengubah statusnya 
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menjadi ‘CHK’ yang merupakan singkatan dari ‘CHECK’. Status ‘CHK’ ini 

merupakan tanda bahwa supervisor sudah bisa memeriksa animasi dari 

assignment yang telah dikumpulkan. Jika supervisor sudah puas dengan hasil 

animasi yang dikumpulkan tersebut maka supervisor akan mengubah status 

menjadi ‘APPROVED’. Namun, jika supervisor merasa masih ada aspek yang 

bisa dikembangkan lagi maka supervisor akan mengubah status menjadi 

‘RETAKE’ dan menuliskan komentar pada kolom comment di assignment 

tracker. 

Assignment tracker digunakan oleh project manager dan para 

supervisor untuk mengetahui seberapa jauh progres animasi yang telah 

dilakukan. Dengan data yang ada, mereka pun bisa merencanakan langkah-

langkah selanjutnya agar progres berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, 

assignment tracker juga digunakan oleh para animator sebagai sebuah catatan 

terhadap revisi-revisi yang diberikan juga tugas-tugas yang belum mereka 

selesaikan.  

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Penulis memiliki uraian tugas yang sangat berbeda ketika melakukan praktik kerja 

magang di UMN Production. Selama 7 minggu pertama, penulis bekerja sebagai 

seorang animator. Dua minggu berikutnya, penulis dipindahkan untuk mengerjakan 

storyboard dan animatic untuk pra produksi sebuah proyek yang baru. Di minggu 

terakhir, penulis diposisikan sebagai technical artist untuk membantu membuat 

pipeline produksi UMN Production. Berikut rincian tugas yang penulis kerjakan 

selama 10 minggu kerja magang: 

1. Minggu Pertama: Training 

Karena sebagian besar karyawan magang masih sangat asing dengan 

perangkat lunak Autodesk Maya, hari pertama di UMN Production diawali 

dengan sedikit pengenalan terhadap perangkat tersebut. Materi yang 

dijelaskan dalam pengenalan tersebut adalah tentang tampilan dan navigasi 

dalam Autodesk Maya secara umum.   
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Gambar 3.5. Catatan tentang dasar penggunaan Autodesk Maya 

 
Gambar 3.6. Catatan tentang Graph Editor dalam Autodesk Maya 

Setelah terbiasa dengan navigasi umum di Autodesk Maya, penulis 

mulai dikenalkan dengan fitur graph editor di maya untuk mengatur timing 

animasi dengan lebih detil, misalnya untuk menambahkan ease in dan ease 

out. Fitur ini penulis gunakan di seluruh proses training sampai ketika 

mengerjakan proyek KGF. 
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Gambar 3.7. Assignment Pertama 

Proses training di UMN Production terdiri dari pemberian assignment 

yang berbeda-beda setiap harinya kepada para karyawan magang. 

Assigment yang diberikan pada hari pertama adalah menganimasikan 3 bola 

agar sampai ke tempat tujuan. Penulis diberikan kebebasan bagaimana 

mengarahkan ketiga bola tersebut, namun gerakan semua bola harus tetap 

terlihat natural. Assigment ini ditujukan untuk melatih pemahaman tentang 

beberapa prinsip animasi: timing, arcs, ease-in dan ease-out. 

Objek yang bisa digerakkan dalam assignment pertama ini adalah bola 

warna hitam, 2 bola kecil berwarna merah dan 3 kincir angin. Langkah awal 

dalam mengerjakan assignment pertama ini adalah merencanakan alur 

gerakan dari bola besar berwarna hitam sehingga mampu menyebabkan dua 

bola merah kecil bergerak sampai pada tujuan. Karena tidak memungkinkan 

bola hitam menabrak kedua bola merah maka penulis diminta untuk 

memanfaatkan ketiga kincir angin yang bisa bergerak tersebut. Perencanaan 

ini memakan waktu sekitar 1 jam. 

Karena cukup sulit untuk memvisualisasikan alur gerakan tersebut, 

penulis langsung mencoba membuat keyframe dari setiap bola. Tahap ini 

hanya dilakukan agar penulis mengetahui apakah alur yang telah 
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direncanakan dapat direalisasikan dengan baik atau tidak, sehingga timing 

dari setiap bola memang belum diperbaiki secara detil. Tahap keyframe pun 

kemudian dilanjutkan dengan tahap inbetween yaitu menambahkan frame 

diantara keyframe. Tahap ini dilakukan untuk menambahkan arcs pada 

gerakan animasi setiap bola. Penulis juga sudah mulai mengatur timing antar 

frame menggunakan graph editor. 

Satu hal yang selalu diingatkan oleh para supervisor adalah objek 

yang dianimasikan tidak boleh menembus objek lainnya karena hal itu akan 

merusak visual dalam tahap rendering kelak. Oleh karena itu, setelah cukup 

puas dengan timing, penulis mulai memeriksa apakah ada objek dalam shot 

yang menembus objek lain, baik objek yang bergerak maupun setting pada 

shot tersebut. Pemeriksaan harus dilakukan pada setiap frame animasi 

dengan teliti dan bahkan diulang beberapa kali setiap kali ada perubahan 

animasi objek. 

Seluruh karyawan magang dituntut untuk mampu menyelesaikan 

assignment pertama ini dalam sehari karena pada keesokan harinya akan 

diberikan assignment yang kedua. Hasil assignment pertama yang sudah 

selesai akan diunggah ke google drive untuk diperiksa oleh supervisor. 

Setelah diperiksa, supervisor akan menuliskan revisi apa saja yang harus 

dilakukan oleh setiap karyawan magang tentang assignment tersebut. Siklus 

ini akan terus diulang sampai supervisor menilai animasi yang ditampilkan 

sudah sesuai dengan standar.  

 
Gambar 3.8. Catatan revisi untuk assignment pertama 

Beberapa catatan revisi yang penulis terima adalah mengenai timing 

gerakan bola, konsistensi gerakan kincir angin dan juga mengenai alur 

gerakan bola hitam. Revisi gerakan kincir angin menyebabkan penulis harus 
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mengubah cukup banyak gerakan dari bola hitam dan juga bola merah. 

Karena memakan waktu yang cukup lama, revisi tersebut baru mampu 

penulis selesaikan setelah mengerjakan assignment lainnya.  

 
Gambar 3.9. Assignment Kedua 

Pada hari kedua, penulis langsung diberikan assignment yang baru 

yaitu menggerakkan sebuah papan yang berekor untuk memindahkan 2 

buah koin dengan ukuran yang berbeda dari poin A ke poin B (Gambar 3.8.). 

Pada assignment ini, karyawan magang mulai harus memperhatikan prinsip 

animasi berupa follow through, anticipation dan exaggeration. Waktu yang 

diberikan untuk mengerjakan assignment ini juga adalah satu hari sebelum 

diberikan assignment ketiga. 

Objek pada assignment kali ini antara lain adalah sebuah papan 

dengan ekor, 2 buah koin yang tertahan oleh sebuah tiang dan sebuah tombol 

yang ketika ditekan akan menurunkan tiang tersebut. Dua poin yang menjadi 

inti assignment kedua ini adalah follow through dari ekor papan dan 

perbedaan berat dari kedua koin. Penulis harus mampu memperlihatkan 

perbedaan upaya papan dalam memindahkan dua koin tersebut. Misalnya, 

ketika memindahkan koin berwarna biru, papan masih dapat bergerak 

A B 
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dengan cukup cepat namun ketika memindahkan koin berwarna ungu, 

gerakan papan melambat terutama ketika bergerak naik. 

Proses yang penulis lakukan dalam menganimasikan assignment 

kedua ini sama seperti pada assignment pertama, hanya saja sekarang 

penulis harus memperhatikan bagaiman setiap gerakan dari papan akan 

berpengaruh pada follow through ekor. Gerakan ekor akan selalu lebih 

lambat dari gerakan papan dan ketika papan berhenti, ekor masih akan 

bergerak untuk 3 sampai 5 frame berikutnya. Sebisa mungkin, bentuk postur 

ekor harus dibuat dinamis karena merupakan penentu gestur dari papan. 

 
Gambar 3.10. Catatan revisi untuk assignment kedua 

Salah satu revisi yang diberikan kepada penulis adalah tentang 

kemiringan papan menjelang akhir shot. Penulis memang memposisikan 

papan terlalu miring dalam jangka waktu yang terlalu lama sehingga 

seharusnya koin yang dibawa oleh papan akan jatuh. Supervisor meminta 

penulis untuk meluruskan posisi papan dan kemudian memperbaiki lagi 

gerakan ekor yang masih terasa kaku. 

Revisi kali ini hanya terdapat pada bagian akhir shot. Seluruh animasi 

pada awal dan pertengahan shot sudah langsung disetujui oleh supervisor. 

Oleh sebab itu, revisi untuk assignment kedua dapat penulis selesaikan 

dalam kurun waktu yang cukup singkat. Setelah merevisi aspek yang tertulis 

pada assignment tracker sebanyak 3 kali, penulis akhirnya mendapatkan 

status ‘APPROVED’ dari animation supervisor dan penulis pun langsung 

melanjutkan assignment berikutnya. 
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Gambar 3.11. Assignment Ketiga 

Setelah menganimasikan objek yang geometris dan kaku pada dua 

assignment pertama, penulis mulai menganimasikan objek yang organik 

pada assignment yang ketiga. Oleh karena itu, penulis mulai harus 

memikirkan aspek acting pada assignment kali ini. Seluruh prinsip animasi 

mulai diterapkan dalam assignment kali ini termasuk squash and stretch 

yang tidak diterapkan pada dua assignment sebelumnya. 

Pada assignment ketiga objek yang dapat digerakkan hanya 2, yaitu 

bola berekor dan tembok besar yang bersandar pada sebuah tiang. Bola 

berekor pada adegan ini sudah dilengkapi dengan rig yang memungkinkan 

bola untuk melakukan squash dan stretch. Penulis dapat lebih leluasa 

menganimasikan ekspresi dan gestur dari bola tersebut. Karena jumlah 

objek yang sangat sedikit, shot ini mampu penulis selesaikan hanya dalam 

1 hari pengerjaan dengan revisi yang juga tidak banyak. 

 
Gambar 3.12. Catatan revisi untuk assignment ketiga 
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Pada assignment tracker, assignment ketiga hanya mendapatkan satu 

catatan revisi, yaitu mengenai tinggi lompatan bola berekor. Penulis 

merevisi aspek tersebut sebanyak 3 kali sebelum akhirnya mendapatkan 

persetujuan dari supervisor. Meskipun pengerjaan revisi tersebut relatif 

cepat, penulis baru bisa mendapatkan status ‘APPROVED’ satu hari setelah 

hari pengumpulan karena supervisor sedang tidak ada di kantor pada saat 

itu. 

Ketiga assignment di atas sebenarnya diberikan secara berurutan pada 

hari Senin, Selasa dan Rabu. Karena melihat banyak karyawan magang yang 

belum menyelesaikan revisinya pada hari Rabu, supervisor memberikan 

kebebasan untuk mengerjakan revisi-revisi yang ada pada hari Kamis dan 

Jumat. Seluruh hasil revisi harus diunggah ke google drive pada pukul 17.00 

WIB di hari Jumat untuk diperiksa lagi. 

2. Minggu Kedua: Training 

Fokus utama pelatihan minggu kedua adalah menganimasikan karakter 

manusia. Karyawan magang mulai dibiasakan untuk mengetahui sistem 

pergerakan tubuh manusia. Untuk itu, ada 2 assignment (assignment 

keempat dan kelima) yang langsung diberikan pada hari Senin, 13 Februari 

2017. Deadline untuk kedua assignment tersebut adalah hari Jumat, 17 

Februari 2017. Pengaturan timeline kerja diserahkan kepada setiap 

karyawan magang sendiri. 

Assignment keempat adalah menganimasikan sebuah shot dimana ada 

karakter yang berlari lurus dan melompati satu rintangan. Gerakan berlari 

dan melompat boleh divariasikan sesuai dengan konsep setiap karyawan 

magang. Konsep penulis adalah karakter berupa seorang pelari yang sedang 

berlatih untuk kejuaraan hurdle jump. Shot tersebut diawali dengan karakter 

pada posisi siap dilanjutkan dengan gerakan berlari dan diakhiri dengan aksi 

melompat (Gambar 3.10.). 
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Gambar 3.13. Assignment Keempat: Hurdle Jump 

Sebelum memulai animasi, penulis terlebih dahulu mencari referensi 

bagaimana seorang atlet berlari dan melompat di olimpiade. Penulis 

mencoba mempelajari secara detil gerakan dari setiap bagian tubuh atlet 

tersebut dan mengaplikasikannya pada animasi penulis. 

Penulis memilih Usain Bolt, seorang atlet lari dunia, sebagai referensi 

untuk adegan lari. Video yang dijadikan referensi adalah dokumentasi 

1 

2 

3 
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momen-momen kemenangan Usain Bolt pada Olimpiade Rio 2016. 

Beruntung untuk penulis, terdapat tampak samping dan tampak depan yang 

menampilkan Usain Bolt sedang berlari pada video tersebut. Hal ini 

memudahkan penulis untuk mempelajari gerakan dan postur seorang atlet 

ketika berlari. 

 
Gambar 3.14. Referensi untuk Run Cycle dari tampak samping. 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=WlSpTBUDXoI) 

Tampak samping gerakan lari Usain Bolt digunakan untuk referensi 

postur tubuh, tangan, dan kaki. Timing tangan dan kaki dapat dilihat dengan 

cukup mudah jika mempelajari video tampak samping. Perubahan gestur 

tubuh juga sebagian besar dapat dilihat dari referensi tampak samping. 

Setelah mempelajari referensi tersebut, penulis mempelajari beberapa hal. 

Pertama, postur tubuh atlet selalu tegak selama berlari. Kedua, tangan dan 

kaki pada sisi yang sama selalu memiliki gerakan yang berbeda, ketika 

tangan kanan bergerak maju maka kaki kanan akan bergerak mundur. 

Ketiga, tangan ataupun kaki selalu memiliki gerakan yang lebih besar ketika 

bergerak ke belakang dibanding ketika bergerak maju. 
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Gambar 3.15. Referensi untuk Run Cycle dari tampak depan. 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=WlSpTBUDXoI) 

Tampak depan dari video lari Usain Bolt adalah referensi untuk 

pergerakan dan rotasi bagian bahu, torso, pinggang, dan pinggul. Rotasi 

bagian-bagian tersebut meskipun terasa dalam tampak samping, dapat 

dilihat lebih jelas pada tampak depan. Meskipun tidak bergerak banyak, 

detil-detil gerakan tersebut dapat membuat animasi terlihat lebih halus dan 

hidup. 

 
Gambar 3.16. Referensi untuk Hurdle Jump 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=FLEpqPW-sAA) 
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Untuk animasi melompati rintangan, penulis juga mengambil 

referensi dari olimpiade Rio 2016. Berbeda dari gerakan berlari, gerakan 

melompati rintangan ini tidak dapat penulis peragakan sendiri, terutama 

karena penulis bukan seorang atlet dan memang tidak ada peralatan yang 

tersedia di tempat kerja untuk membuat video referensi seperti ini. Oleh 

karena itu, video dokumentasi dari olimpiade Rio ini menjadi salah satu 

referensi utama penulis untuk gerakan melompat di assignment keempat. 

Hal pertama yang penulis perhatikan di video referensi adalah gerakan 

tiap anggota tubuh. Misalnya, ketika melompat, tubuh manusia akan 

cenderung membungkuk terlebih dahulu sebagai bentuk ancang-ancang. 

Ketika mulai melompat, kaki kanan akan menekuk dan kemudian lurus 

ketika badan sudah berada di udara. Kaki kiri akan menyusul melewati 

rintangan dengan bergerak menyamping. Setelah mengetahui urutan 

gerakan tersebut, penulis mulai mengatur timing dari setiap gerakan agar 

gerakan terlihat halus dan natural. 

Mempelajari referensi adalah hal yang cukup memakan waktu 

terutama jika angle antara video referensi dan shot yang diinginkan 

sangatlah berbeda. Penulis beberapa kali masih membuka kembali video 

referensi pada proses animasi. Hal ini untuk memastikan bahwa gerakan 

animasi penulis tepat. Gerakan yang ada dalam video referensi tidak 

sepenuhnya langsung penulis terapkan ke dalam shot melainkan diubah dan 

di-exaggerate lagi agar gerakan karakter terlihat lebih unik dan dinamis. 

 
Gambar 3.17. Catatan revisi untuk assignment kelima 
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Penulis mendapatkan cukup banyak catatan revisi pada assignment 

kali ini. Gerakan yang janggal pada karakter manusia memang akan lebih 

mudah dirasakan, terutama oleh supervisor yang sudah berpengalaman. 

Penulis melalui sekitar 5 kali proses revisi dan bahkan dibantu secara 

langsung oleh supervisor untuk revisi tahap ketiga dan keempat karena 

pemahaman penulis yang masih kurang. 

Setelah mengunggah assignment keempat ke goodle drive. Penulis 

langsung melanjuktan assignment kelima yaitu menganimasikan sebuah 

shot dimana seorang karakter harus bergerak dari poin A ke poin B serta 

mendorong kotak yang menghalanginya. 

 
Gambar 3.18. Assigment Kelima: Walk Cycle and Push 

1 

2 

3 

A 

A 

A 

B 

B 

B 
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Untuk assignment kelima, penulis mencoba untuk membuat video 

referensi sendiri dengan meminta bantuan rekan kerja magang yang lain. 

Dengan begitu, penulis bisa mendapatkan video referensi dari angle yang 

lebih baik sehingga gerakan lebih mudah untuk dipelajari. Penulis 

mengambil beberapa video referensi: referensi untuk walk cycle, referensi 

untuk adegan kesakitan, dan referensi mendorong. 

 
Gambar 3.19. Referensi untuk Injured Walk Cycle 

 
Gambar 3.20. Referensi acting pada saat kesakitan 
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Gambar 3.21. Referensi untuk adegan mendorong 

Ketiga referensi di atas diambil pada waktu yang berbeda tergantung 

dari progres animasi penulis. Selain dari video referensi tersebut, penulis 

juga terkadang masih mencoba bergerak di depan cermin yang tersedia di 

kantor untuk lebih mengerti gerakan yang ingin dibuat. Kualitas dari video 

referensi yang dibuat bergantung sebagian besar pada kemampuan acting 

aktor yang ada di dalamnya, yang dalam hal ini adalah penulis sendiri. 

Kemampuan acting penulis yang masih kurang memang membuat karakter 

yang dianimasikan masih kurang bernyawa atau kurang hidup, namun video 

referensi ini cukup bagi penulis untuk mengetahui gestur dan alur gerakan 

untuk aksi-aksi yang ada dalam shot. 

3. Minggu Ketiga dan Keempat: Collaborative Training 

Setelah dua minggu mengerjakan setiap assignment secara individual. 

Minggu ketiga diawali dengan pembagian 15 pekerja magang ke dalam 4 

tim atau pod yang masing-masingnya beranggotakan 4 orang (kecuali 1 pod 

yang hanya beranggotakan 3 orang). Setiap pod diberikan tugas untuk 

mengerjakan sebuah adegan bertarung dengan 7 shot. Penulis ditunjuk 

untuk menjadi lead animator dalam sebuah pod. Langkah pertama yang 

diambil adalah membagi 7 shot tersebut kepada masing-masing animator 

sesuai dengan kemampuannya. Penulis sendiri mengambil shot 6 dan shot 7 
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dari scene tersebut. Sebagai seorang lead animator, penulis harus selalu 

melakukan pengecekan progres dan kualitas animasi setiap anggota seiring 

menyelesaikan animasi bagian penulis sendiri.  

 
Gambar 3.22. Shot 6 dari adegan bertarung. 

 
Gambar 3.23. Shot 7 dari adegan bertarung. 

A 

B 
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Shot 6 merupakan shot dimana 2 karakter, A dan B sedang beradu 

senjata. A memegang sebuah tongkat sementara B menggunakan pedang. A 

menangkis pedang B hingga melayang, setelahnya ia memukul B dengan 

tongkat. Shot 7 adalah lanjutan shot 6 dimana B yang dipukul oleh A jatuh 

ke tanah dan pedang yang tadinya melayang jatuh tertancap di dekat 

kepalanya. Seperti kedua shot ini, shot-shot sebelumnya juga saling 

berhubungan sehingga penulis harus mengkoordinasikan animasi kepada 

animator lain di dalam tim agar kontinuitas setiap shot tetap terjaga.  

Bersama rekan-rekan kerja satu pod, penulis mengambil video 

referensi untuk adegan bertarung tersebut. Karena kekurangan props seperti 

tongkat ataupun pedang, video referensi ini dibuat secara sederhana 

menggunakan payung dan ikatan kertas kado.  

 
Gambar 3.24. Referensi untuk shot 6 

Video referensi yang sudah direkam ini pun kemudian akan diunggah 

ke dalam google drive pod penulis sehingga bisa di akses oleh seluruh 
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anggota. Meskipun dengan angle yang berbeda, video referensi di atas 

menjadi acuan terbesar penulis dalam menyelesaikan adegan bertarung 

dalam training kali ini. 

Anggota pod yang sudah menyelesaikan bagiannya harus melakukan 

asistensi kepada lead animator. Ketika lead animator sudah menyetujui 

hasil kerja semua anggota podnya, setiap potongan shot tersebut akan 

digabungkan menjadi 1 video panjang untuk diasistensikan kepada 

supervisor. Video itu kemudian akan mendapatkan catatan revisi dari 

supervisor. Pod penulis mendapatkan persetujuan setelah melalui 1 sampai 

2 kali revisi untuk setiap shotnya. Dengan menyelesaikan assignment ini, 

masa training dianggap sudah berakhir. 

4. Minggu Kelima dan Keenam: Animasi Proyek KGF 

Pada awal bulan Maret, UMN Production mendapatkan tes dari klien untuk 

mengerjakan proyek KGF. Pihak klien memberikan dan animatic untuk 3 

shot, yaitu shot 99, shot 100, dan shot 175. Animasi untuk seluruh shot 

tersebut harus dikirimkan 2 minggu setelah tes tersebut diberikan. Project 

manager menjadwalkan bahwa seluruh animasi sudah harus selesai pada 

minggu pertama dan minggu kedua akan disisihkan untuk retake/revisi. 

Untuk tes kali ini, tim produksi dibagi ke dalam 5 pod yang 

beranggotakan 3 orang. Masing-masing anggota pod akan mengerjakan 1 

shot. Dari ketiga shot yang diberikan, penulis memilih untuk mengerjakan 

shot 175 yang berdurasi 148 frame dan di dalamnya terdapat 3 karakter, 

yaitu GK, WZ dan BZ yang sedang bertarung. Hasil animasi terbaik akan 

dipilih oleh supervisor dan nantinya dikirimkan ke pihak klien pada akhir 

minggu kedua. 
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Gambar 3.25. Animatic shot 175 

Animatic dari pihak klien menjadi acuan penulis dalam mengerjakan 

animasi. Proses yang cukup memakan waktu adalah menerjemahkan acuan 

pergerakan kamera dalam animatic 2 dimensi ke dalam layout 3 dimensi di 

Autodesk Maya. Beberapa perubahan angle dan framing juga terpaksa 

dilakukan agar gerakan kamera tetap terlihat halus.  

Kendala lainnya adalah tim produksi tidak diberi brief apapun lagi 

selain animatic yang diberikan. Catatan yang ada pada animatic tertulis 

dalam bahasa mandarin yang tidak dapat penulis pahami. Oleh karena itu, 

penulis berinisiatif untuk mencari referensi sendiri dari internet. Karena 

merupakan tv series yang sudah berjalan 2 season, episode-episode proyek 

KGF sebelumnya dapat dijadikan acuan sifat tiap karakter. Hal ini penting 

untuk dipelajari sehingga animasi setiap karakter terlihat unik dan memang 

mencerminkan karakteristik diri mereka masing-masing. 

Selain dari brief yang minim dari klien, asset yang diserahkan kepada 

tim produksi juga tidak lengkap. Properti seperti anak panah, tongkat, dan 

tali yang seharusnya ada dalam animatic tidak dikirimkan kepada tim 

produksi. Oleh sebab itu, penulis harus menunggu supervisor membuat 

Acuan pergerakan 

kamera 

GK 

BZ 

WZ 
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sendiri properti tersebut agar bisa digunakan dalam animasi proyek KGF 

ini. 

 
Gambar 3.26. Screenshot animasi shot 175 

Postur dan gestur tiap karakter tidak bisa disamakan persis dengan 

animatic untuk menjaga bentuk karakter tetap normal dan tidak ada anggota 

tubuh yang saling menembus. Salah satu contohnya adalah karakter GK 

memegang palu dengan 2 tangan di animatic (Gambar 3.22.) sementara di 

animasi penulis (Gambar 3.21.), GK hanya menggunakan 1 tangan untuk 

mengayunkan palunya. 

Jumlah karakter yang cukup banyak dan saling berinteraksi juga 

menjadi sebuah tantangan yang besar. Penulis terlebih dahulu membuat 

keyframe setiap gerakan BZ, WZ, dan GK. Setelahnya penulis melakukan 

inbetween untuk setiap karakter secara bergantian dengan menaruh fokus 

lebih pada detil gerakan WZ sebagai karakter utama pada shot ini. Karakter 

BZ dan GK juga sering berada di luar frame pada shot ini, sehingga gerakan 

kedua karakter memang tidak sebanyak yang ada pada karakter WZ.  
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Gambar 3.27. Frame terakhir shot 175 

Sebagai fokus utama shot yang hampir selalu berada pada tengah 

frame, gestur dan ekspresi dari karakter WZ harus dibuat menarik dan sesuai 

dengan watak karakternya yang serius dan pendiam. Hal tersebut adalah 

catatan yang pernah diberikan supervisor kepada penulis pada salah satu 

revisi yang penulis kerjakan. 

5. Minggu Ketujuh: Animasi Proyek KGF 

Setelah mengumpulkan hasil tes pada hari Kamis, 16 Maret 2017, 

supervisor meminta anggota dalam 1 pod mencoba untuk mengerjakan shot 

yang belum ia kerjakan dengan deadline yang lebih singkat. Kebijakan ini 

ditujukan untuk meningkatkan kecepatan para animator dalam 

menyelesaikan sebuah shot. Penulis mendapatkan tugas untuk mengerjakan 

shot 100 yang berdurasi 81 frame dengan 2 karakter, GK dan BM. Karena 

adanya dialog pada shot 100, maka penulis harus belajar untuk 

menganimasikan lipsync.  

Seperti biasanya, penulis terlebih dahulu me-layout shot dengan 

mengacu pada animatic yang sudah diberikan. Setelah itu penulis membuat 

blocking sederhana untuk tiap karakter. Setelah blocking terlihat sudah 
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sesuai, ekspresi karakter mulai dianimasikan terutama lipsync pada karakter 

BM. 

 
Gambar 3.28. Animatic shot 100 

Bentuk karakter BM dalam animatic dan pada asset yang diberikan 

oleh pihak klien memiliki perbedaan yang cukup besar terutama pada 

aksesoris kepalanya. Oleh karena itu, penulis mengubah framing agar 

aksesoris kepala BM tidak sepenuhnya hilang dari shot. Gestur dari karakter 

GK juga penulis coba buat lebih dinamis berbeda dengan animatic yang 

terlihat kaku. 

 
Gambar 3.29. Screenshot animasi shot 100 

GK 

BM 
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Animasi shot 100 mampu penulis selesaikan dalam waktu 2 hari tidak 

termasuk revisi. Penulis melakukan revisi sebanyak 3 kali untuk karakter 

BM yaitu mengubah gestur, blocking dan lipsync. Sementara untuk karakter 

GK hanya melalui 1 kali revisi yaitu memperhalus ekspresinya. Seluruh 

revisi diselesaikan dalam waktu 2 hari.  

6. Minggu Kedelapan: Storyboard Proyek NBR 

UMN Production menerima tes untuk proyek NBR pada akhir bulan Maret. 

Tes kali ini adalah mengerjakan seluruh proses produksi untuk satu adegan 

dalam salah satu episode proyek NBR. Yang diberikan klien kali ini 

hanyalah naskah film dan beberapa konsep visual. Tim produksi harus 

mencari sendiri referensi yang diperlukan dari episode NBR yang sudah ada. 

Tim produksi pun dipecah menjadi beberapa divisi. Pada tahap pra produksi 

penulis ditempatkan sebagai storyboard artist dan technical artist. 

 Tim storyboard terdiri dari 2 orang yaitu penulis dan Sherrina, rekan 

kerja penulis. Langkah pertama yang dilakukan tim storyboard adalah 

memecah naskah menjadi shot list. Shot list berisi data mengenai detil setiap 

shot seperti angle kamera, pergerakan kamera, jumlah karakter dan dialog 

karakter. Setelah shot list disetujui oleh supervisor, seluruh shot yang ada 

pun kemudian diubah menjadi thumbnails yang saling berhubungan menjadi 

storyboard (Gambar 3.25.). Penulis sendiri mengambil shot 6 sampai 

dengan 34 dari shot list, sementara rekan penulis mengerjakan shot yang 

lainnya. 

 Pengerjaan thumbnails selesai sekitar 4 hari kerja, termasuk revisi 

yang diberikan oleh supervisor. Kendala dalam pembuatan storyboard 

adalah ketika memikirkan konsep dari setiap shot. Penulis harus mencari 

angle dan komposisi yang tepat agar mampu menyampaikan pesan dari 

setiap gambar. Karena shot yang dikerjakan penulis memiliki latar belakang 

lagu, setiap panel dari storyboard penulis juga harus menyesuaikan dengan 

beat dari lagu yang ada. 

Peranan cg artist..., Robert Sunny, FSD UMN, 2017



35 

 

 
Gambar 3.30. Storyboard proyek NBR 
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7. Minggu Kesembilan: Animatic Proyek NBR 

Storyboard yang sudah diasistensikan kepada supervisor kemudian penulis 

buat ke dalam animatic. Karena bagian adegan yang penulis kerjakan 

animaticnya memiliki latar lagunya, maka penulis harus menyesuaikan 

timing gerakan karakter dengan lagu tersebut. Timing yang sudah penulis 

buat ini nantinya akan menjadi acuan para layout artist dan animator ketika 

menerjemahkannya ke dalam animasi 3D di Autodesk Maya.  

 
Gambar 3.31. Animatic untuk sequence 13 shot 13 proyek NBR 

Pada animatic final sudah terdapat informasi nomor sequence dan 

shot, serta nomor frame. Informasi ini dibutuhkan agar tidak terjadi 

nomor sequence  

dan shot nomor frame 
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kesalahan pengerjaan dan penamaan pada proses produksi sampai 

pascaproduksi. Nomor frame juga berfungsi untuk membantu animator 

memperkirakan timing gerakan karakter yang nantinya disesuaikan sesuai 

kebutuhan. 

Pengerjaan animatic ini memakan waktu sekitar 5 hari kerja dengan 1 

hari untuk revisi. Waktu yang cukup lama ini disebabkan animatic yang 

dibuat memang memiliki jumlah keyframe yang lebih banyak agar layout 

artist dan animator bisa melihat bagaimana gerakan karakter menyesuaikan 

dengan latar musik yang ada. 

8. Minggu Kesepuluh: Technical Artistry Training 

Agar proses produksi dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien, 

diperlukan sebuah pipeline produksi yang terstruktur dengan baik. Pipeline 

produksi ini terkait hal seperti penamaan, penyimpanan, pengambilan, dan 

perpindahan file. Autodesk Maya menyediakan fitur bernama script editor 

dimana pengguna bisa menuliskan perintah dari bahasa pemograman MEL 

atau python di dalamnya yang akhirnya menjadi sebuah fungsi kecil yang 

bisa digunakan oleh seluruh tim produksi. 

  Sebelum mengoperasikan script editor, penulis harus mempelajari 

dasar dari bahasa pemograman python. Pembelajaran ini dibimbing oleh 

technical supervisor di UMN Production, Pak Andrew Willish. Tugas 

pertama yang diberikan adalah mencoba membuat fungsi untuk membuat 

kamera yang langsung memiliki resolusi sesuai kebutuhan produksi dan 

sudah memiliki rig. Jika tidak menggunakan fungsi khusus, proses 

pembuatan kamera tersebut bisa memakan waktu sekitar 10-15 menit yang 

jika harus diulang untuk setiap shot sepanjang 1 episode akan memakan 

waktu yang lama. Fungsi yang dibuat, jika berhasil, akan menyingkat proses 

tersebut ke dalam satu kali klik yang tentunya membuat proses produksi 

menjadi jauh lebih efisien.  
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Gambar 3.32. Fitur script editor dalam Autodesk Maya 2016 

Tugas ini hanyalah sebuah latihan untuk bahasa pemograman python di 

Autodesk Maya, sehingga memang fungsi yang dibuat masih merupakan 

fungsi sederhana yang belum menjalankan seluruh fitur yang diinginkan. 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Sebagai seorang mahasiswa yang baru masuk ke dunia kerja, tentunya penulis 

mengalami beberapa kendala selama masa magang di UMN Production, antara lain: 

a. Perangkat Autodesk Maya yang digunakan di UMN Production adalah 

perangkat yang belum pernah penulis gunakan sebelumnya. Karena tidak 

terbiasa, waktu untuk mengerjakan sebuah tugas menjadi lebih lama dan 

tidak efisien. 

b. Kurangnya supervisor di UMN Production. Seluruh hasil kerja penulis 

sebagai animator maupun technical artist harus diasistensikan lagi kepada 

supervisor sebelum pekerjaan tersebut dinyatakan selesai. Karena 

kesibukan dari supervisor yang ada, penulis sulit mendapatkan waktu untuk 

melakukan asistensi. Banyak waktu produksi yang terbuang hanya karena 

menunggu persetujuan dan komentar revisi dari supervisor. 

c. Tidak adanya senior di UMN Production. Sebagai angkatan pertama di 

UMN Production, tidak ada senior animator yang bisa mengarahkan penulis 

ke arah pengerjaan animasi yang lebih efisien dan bagus. Penulis hanya 

script editor 
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mengandalkan referensi yang ada dan kemampuan penulis sendiri sehingga 

hasil animasi pun penulis rasa kurang maksimal. 

d. Ketidakmampuan penulis beradaptasi ke dalam timeline pekerjaan industri 

yang jauh lebih singkat dan cepat dibandingkan ketika melakukan proses 

produksi ketika kuliah. Karena belum memiliki kompetensi yang memadai, 

penulis masih belum mampu menyelesaikan animasi dalam waktu yang 

diminta, yaitu 1 hari pada umumnya. Penulis masih memerlukan sekitar 3 – 

4 hari untuk menghasilkan animasi dengan kualitas yang baik. Hal ini 

mengakibatkan mundurnya timeline yang sudah dibuat oleh project 

manager dan animation supervisor. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Untuk kelancaran produksi, kendala yang ada tentunya harus dicari solusinya. 

Berikut adalah beberapa usaha yang dilakukan oleh UMN Production maupun 

penulis sendiri dalam mengatasi kendala tersebut. 

a. Pembiasaan karyawan magang terhadap Autodesk Maya dilakukan pada 

minggu-minggu training yang dipandu oleh Pak Yohanes Merci 

Widiastomo dan Pak Andrew Willis selaku supervisor di UMN Production 

yang sudah mahir mengoperasikan Autodesk Maya. Meskipun tidak 

menguasainya secara sempurna, training ini mampu memberikan penulis 

sedikit pengetahuan tentang cara menggunakan perangkat Autodesk Maya 

untuk animasi dan scripting. 

b. Dibanding menunggu kedatangan dan asistensi dari supervisor, penulis 

mencoba untuk mengevaluasi hasil pekerjaan penulis sendiri. Penulis 

melakukan pengecekan hasil animasi penulis terhadap referensi yang ada 

sehingga jika masih ada kejanggalan, hasil animasi dapat segera langsung 

penulis revisi. Hal ini meminimalisasi revisi yang nantinya diberikan oleh 

supervisor pada saat asistensi. 

c. Karena tidak ada senior yang bisa membimbing, penulis mencoba mencari 

tutorial dan referensi visual dari internet. Tutorial dan referensi visual 

tersebut mampu menginspirasi penulis untuk mencoba membuat karya 
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animasi yang lebih baik. Pembelajaran autodidak ini mungkin memang 

tidak secepat jika penulis mendapatkan arahan dari senior, namun 

setidaknya kualitas animasi penulis dapat berkembang secara perlahan 

hingga mencapai standar industri. 

d. Kendala waktu memang hal yang paling sulit untuk penulis atasi. Meskipun 

penulis sudah mencoba mengatur waktu dengan lebih baik, beberapa tugas 

masih lewat dari deadline. Pada saat magang, penulis tidak bisa semena-

mena menurunkan kualitas hasil animasi hanya untuk mengejar deadline, 

untuk itu penulis hanya bisa mencoba untuk meningkatkan kemampuan 

penulis dalam animasi agar timeline produksi tetap berjalan dengan lancar. 
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