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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Dalam melakukan kegiatan kerja magang di PT. Elex Media Komputindo, penulis 

bekerja sebagai animator yang membuat animasi untuk memenuhi kebutuhan 

proyek klien. Animasi sendiri menurut Williams (2012), bahasa latin Anima yang 

berarti nyawa, hidup, jiwa dan semangat yang dalam artian lain merupakan 

rangkaian gambar yang diolah dan disusun secara berurutan dan digerakakan 

secara tepat sehingga memberikan kesan bahwa gambar tersebut memiliki ritme 

dan bergerak. Kemudian klien memberikan tugas apa saja yang harus dikerjakan 

kepada pembimbing lapangan, kemudian pembimbing lapangan akan 

membagikannya ke para pekerja. 

1. Kedudukan 

Selama menjalankan proses kerja magang, penulis dan rekan magang penulis 

bekerja di divisi publishing PT. Elex Media Komputindo yang berada di lantai 

2. Penulis diberi kepercayaan menjadi seorang animator dan ilustrator produk 

buku anak di bawah pengawasan Ibu Retno Kristi. Beliau merupakan Senior 

Editor di bagian buku anak. Tanggung jawab penulis langsung kepada Ibu 

Retno Kristi baik untuk berdiskusi ataupun untuk asistensi. Meja tempat 

penulis bekerja berada di belakang meja Ibu Retno Kristi yang lebih 

memudahkan penulis untuk berinteraksi atau berdiskusi secara cepat dan 

singkat saat dibutuhkan.  
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Gambar 3. 1 Struktur Kedudukan Penulis 

(Sumber: Dok. Penulis) 

 

2. Koordinasi 

Penulis yang bekerja sebagai pegawai magang (intern) di bagian publishing. 

Secara umum, garis koordinasi antara penulis dengan pembimbing magang 

bisa dilihat pada bagian dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Bagan Alur Koordinasi 

(Sumber: Dok. Penulis) 

 

Dalam perusahaan penerbitan, proses produksi dimulai ketika ada seorang 

author yang ingin menerbitkan karyanya. Pada tahap ini biasanya author terlebih 

dahulu mengajukan materi dan bahan yang biasa disebut naskah atau script. 

Kemudian naskah tersebut akan ditindaklanjuti oleh senior editor yang dalam alur 

ACC 

KLIEN PEMBIMBING PENULIS 

REVISI & BRIEFING 
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koordinasi ini Ibu Retno Kristi yang merupakan senior editor dari buku anak. 

Dalam buku anak, elemen terkuatnya adalah ilustrasi, terkadang ada klien yang 

sudah menyediakan ilustrasi dan desain karakter untuk bukunya, namun ada juga 

yang tidak. Selain itu, elemen yang mendorong suksesnya buku anak juga 

bagaimana cara perkenalan karakter buku terhadap anak-anak adalah promosi 

dengan menggunakan animasi pendek. Produk yang membutuhkan animasi ini 

yang kemudian ditugaskan kepada penulis yang berkedudukan sebagai animator. 

Diawali dari brief awal oleh senior editor yang menjelaskan ketentuan-

ketentuan apa saja yang diinginkan oleh klien. Proses pekerjaan penulis selama 

magang juga diselingi beberapa kali diskusi ringan, pengajuan ide-ide alternatif, 

revisi dan pengumpulan dokumen yang sudah di acc di bagian akhir. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berikut ini adalah hal-hal yang penulis lakukan selama proses kerja magang di 

PT. Elex Media Komputindo: 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. 1 Character Design untuk 

produk dan animasi 

promosi buku anak-anak 

 Pemberian materi melalui 

power point 

 Rancangan sketsa awal untuk 

acc 

2. 2 Character Design untuk 

produk dan animasi 

promosi buku anak-anak 

 Meeting dan acc langsung 

dengan klien 

 Revisi desain karakter sampai 

di approve 

3. 3 Character Design untuk 

produk dan animasi 

promosi buku anak-anak 

 Final progress dan pewarnaan 

karakter sebelum acc final 

 

4. 4 Storyboard animasi  Briefing cerita animasi 

 Sketsa kasar untuk draft 
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storyboard 

 Acc progress storyboard 

5. 5 Storyboard animasi  Progress sketsa storyboard 

 Asistensi  

 Revisi shot 

6. 6 Storyboard animasi  Acc revisi 

 Merapikan draft storyboard 

 

7. 7 Pembuatan aset  Pembuatan asset animasi 

(pembuatan vector character 

untuk dianimasikan) 

8. 8 Pembuatan aset  Acc aset animasi 

9. 9 Animasi  Animasi opening title dan 

beberapa shot 

 

10. 10 Animasi  Melanjutkan animasi dan ada 

acc ringan 

11. 11 Animasi  Menyelesaikan animasi 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pada bagian uraian pelaksanaan kerja magang, penulis akan menjelaskan beberapa 

pekerjaan yang penulis lakukan selama menjalani proses kegiatan kerja magang di 

PT. Elex Media Komputindo.  

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

1) Desain Karakter untuk Animasi Moopi and Friends 

Moopi and Friends merupakan produk boneka yang ingin dibuat produk 

buku anak yang berisi tentang pengetahuan umum. Karakter dari buku inilah yang 

akan penulis buat animasi pendeknya untuk dijadikan iklan promosi. Menurut dari 

pembimbing lapangan, klien meminta agar karakter dari Moopi and Friends di re-
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design agar menjadi lebih mudah diterima oleh anak-anak yang merupakan target 

penjualan buku ini. Total karakter yang ada adalah 8 buah karakter hewan. Penulis 

dan rekan penulis mendapat brief untuk membuat desain karakter hewan yang 

menggunakan style kartun yang mudah disukai oleh anak-anak usia PG atau TK.  

Penulis dan rekan magang penulis mengerjakan masing-masing 4 buah 

karakter, data yang diberikan oleh klien hanya mencakup desain awal dan 

karakteristik dari karakter. Hanya beberapa karakter saja yang mempunyai 

gambaran desain yang jelas, sisanya masih berupa boneka produksi sehingga 

membuat penulis dan rekan penulis sedikit kesulitan dalam mengambil bentuk 

dasar dari karakter-karakter tersebut. 

Gambar 3. 3 Brief Karakter Moopi 

(Sumber: Dok. Penulis) 

Gambar 3. 4 Brief karakter Moopi 

(Sumber: Dok. Penulis) 
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Membuat karakter desain hewan menggunakan style kartun merupakan 

tantangan bagi penulis karena tidak terbiasa membuat karakter hewan dengan 

style kartun. Maka dari itu, penulis mencari referensi di internet dan juga bertanya 

serta meminta saran, masukan, dan pendapat kepada salah seorang karyawan di 

PT. Elex Media Komputindo yang memiliki pengalaman di bidang pembuatan 

karakter / ilustrasi. 

 Setelah selesai membuat sketsa dan diwarnai, penulis dan rekan penulis 

mengasistensikan desain karakter kepada pembimbing lapangan. Setelah 

mendapat acc dari pembimbing lapangan, selanjutnya pembimbing mengatur 

jadwal pertemuan untuk mengadakan meeting dengan klien secara langsung untuk 

asistensi dengan klien.  

Seminggu kemudian, meeting dengan klien dilakukan di ruang meeting di 

Gedung Kompas lantai 2. Selama meeting berlangsung, penulis dan rekan penulis 

menjelaskan kenapa mendesain karakter seperti itu. Hasil dari meeting 

menyatakkan hampir semua karakter yang di desain harus di revisi lagi karena 

masih belum mewakili karakteristik yang di maksud oleh klien. Walaupun hanya 

revisi kecil-kecil tapi tetap membuat dampak perbedaan yang cukup jauh dari 

desain awal yang sudah dibuat sebelumnya oleh penulis. Dalam pekerjaan ini, 

penulis menggunakan software SAI Paint tool karena lebih ringan jika 

dibandingkan dengan Adobe Photoshop. 

Proses revisi berlangsung cukup lama, sekitar 1 – 2 minggu hingga 

akhirnya semua karakter diterima.  
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Gambar 3. 5 Desain Karakter Sebelum dan Sesudah Revisi 

(Sumber: Dok. Penulis) 

 

2) Animasi untuk promosi buku anak Moopi 

Moopi sebenarnya merupakan produk bantal leher atau boneka yang dijual oleh 

Gramedia, tidak hanya Moopi tetapi ada beberapa karakter hewan lainnya seperti 

Keepo, Lila, Wobear, Grizzie, Singoo, Bonnies, dan Poppies. Namun, klien ingin 

memasarkan produk model lain yaitu berupa buku anak. Untuk merambah target 

pembeli, penulis diminta untuk membuat sebuah iklan pendek yang bertujuan 

untuk mengiklankan produk ini agar dikenali dan disenangi anak-anak. 

Dalam brief awal, ketentuan durasi animasi minimal 30 detik dan untuk 

konten dibebaskan kepada penulis. Karena mendapat kebebasan, penulis merasa 

lebih sulit karena harus meraba-raba apa yang diinginkan oleh klien. Animasi 

dibuat menggunakan software Adobe After Effect. Sebelum memasuki tahap 

animasi, penulis melakukan draft sketsa untuk storyboard animasi. 
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Gambar 3. 6 Draft Storyboard 1 

(Sumber: Dok. Penulis) 

 

Setelah menyelesaikan sketsa kasar dari storyboard, maka penulis 

membawa sketsa tersebut kepada pembimbing untuk di asistensi. Setelah di 

asistensi, ada beberapa hal yang diminta untuk diubah, yaitu tampilan opening 

title salah satunya. 

 

Gambar 3. 7 Draft Storyboard 2 

(Sumber: Dok. Penulis) 
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Setelah asistensi revisi di terima, penulis segera membuat aset-aset untuk 

animasi menggunakan Adobe Photoshop. Pertama yang dianimasikan adalah judul 

dari animasi tersebut dengan menggunakan efek falling dan bounce. 

 

Gambar 3. 8 Animasi Judul 

(Sumber: Dok. Penulis) 

 

Untuk pergerakan karakter, penulis menggunakan teknik puppet pin tool 

yang hampir sama seperti teknik duik namun lebih mudah dan cepat.  
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Gambar 3. 9 Penggunaan Puppet Pin Tool 

(Sumber: Dok. Penulis) 

 

3) Pembuatan Ilustrasi untuk Buku Anak Moopi and Friends 

Buku anak Moopi and Friends adalah produk buku anak yang berisi tentang 

pengetahuan umum. Ada 8 karakter yang menjadi ilustrasi visual dalam buku ini 

dan karakter ini juga yang menjadi visual dalam animasi yang penulis kerjakan. 

Penulis diberi tugas untuk mengubah karakter yang ada dalam ilustrasi buku 

menjadi karakter yang bergaya sesuai di animasi yang penulis dan rekan magang 

penulis kerjakan. 

Brief awal yang diberikan kepada penulis adalah mengatur ukuran buku 

menjadi 19cm x 23cm. penulis diberikan aset buku yang yang harus penulis ubah 

dalam format PDF. Dalam pekerjaan ini, penulis hanya mengubah visual dari 

karakter bahan sesuai yang diminta menjadi karakter-karakter dari Moopi and 

Friends. 
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Gambar 3. 10 Buku Moopi and Friends 

(Sumber: Dok. Penulis) 

 

Untuk konten, buku anak Moopi and Friends berisi konten ilmu 

pengetahuan alam tentang bunga dan buah yang mengambil sub-judul: Kebunku 

sesuai yang diminta oleh pembimbing lapangan. Jumlah halaman sesuai dengan 

brief yaitu 48 halaman. Selain mengubah ilustrasi, penulis juga diminta untuk 

membuat cover dan back cover buku yang dibebaskan kepada penulis desainnya. 
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Gambar 3. 11 Buku Moopi and Friends 

(Sumber: Dok. Penulis) 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama melakukan kegiatan kerja magang di PT. Elex Media Komputindo, 

penulis menemukan beberapa kendala sebagai berikut: 

a) Penulis kesulitan mencari referensi gambar yang diperlukan di internet. 

Hal tersebut dikarenakan jaringan wifi di kantor yang kurang mendukung 

bagi peserta magang. 

b) Jarak tempuh yang harus penulis lalui dari rumah menuju kantor sehingga 

penulis menggunakan commuter line yang cukup padat pada jam 

berangkat dan pulang kerja. Penulis pernah mengalami kekurangan 

oksigen saat berangkat menuju kantor karena padatnya commuter line saat 

itu. 
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c) Perangkat laptop yang penulis gunakan cukup sering terkena blue screen 

saat sedang mengerjakan tugas yang menyebabkan penulis beberapa kali 

kehilangan data pekerjaan yang penulis kerjakan yang belum atau lupa 

disimpan. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dari kendala-kendala yang penulis temui selama melakukan kegiatan kerja 

magang, berikut solusi dari kendala yang penulis temukan: 

a) Penulis mensiasati kendala internet dengan menggunakan hotspot dari 

handphone penulis atau membawa bolt, terkadang juga menggunakan 

tethering dari rekan magang penulis. 

b) Untuk kendala transportasi yang padat pada jam berangkat kerja, penulis 

menanamkan rasa semangat dan tanggung jawab untuk bekerja ke dalam 

diri penulis sehingga penulis berangkat lebih pagi untuk menghindari rush 

hour di pagi hari dan pulang tepat waktu atau bahkan pulang lebih lama 

sambil menunggu commuter line senggang di sore hari. 

c) Masalah perangkat laptop penulis yang sering terkena blue screen, penulis 

mensiasati saat bekerja penulis mengurangi pemakaian ram laptop dengan 

sedikit membuka aplikasi agar laptop penulis tidak terlalu berat membuka 

banyak aplikasi, selain itu juga penulis akan lebih rajin untuk menyimpan 

hasil pekerjaan agar tidak hilang saat terjadi kasus yang tidak diinginkan.
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