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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Animasi merupakan salah satu bidang industri kreatif yang kompleks, dimana 

tidak hanya dibutuhkan pengetahuan melainkan juga skill dan pengalaman. 

Pengetahuan dan skill dapat diperoleh melalui dunia edukasi, sedangkan 

pengalaman diperoleh melalui keterlibatan langsung di dalam workflow dan ikut 

mengerjakan pekerjaan animasi. Salah satu cara untuk mendapatkan pengalaman 

itu adalah melalui program praktik kerja magang atau yang sering disebut dengan 

internship. 

 Program intership membawa dampak yang besar kepada mahasiswa 

karena antara dunia edukasi dan dunia kerja memiliki perbedaan dalam banyak 

hal. Permasalahan ini dapat membuat kaget para pelajar yang belum mengetahui 

sistem dunia kerja. Ada banyak hal yang tidak diajarkan di kelas yang akan 

didapatkan mahasiswa di lingkungan perusahaan. Dalam dunia edukasi biasanya 

para mahasiswa berjuang untuk mendapatkan nilai dan mengumpulkan portfolio, 

sedangkan di dalam dunia kerja mahasiswa harus berjuang memenuhi standar 

perusahaan dan permintaan klien, belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok, 

hingga belajar memperbaiki sikap sebagai seorang profesional.  

  Tentunya dalam memilih tempat magang pun tidak boleh sembarangan, 

karena reputasi dan kualitas perusahaan sangat berpengaruh terhadap pengalaman 

yang akan didapatkan. Maka dari itu, penulis memilih PT. BASE sebagai tempat 

untuk melakukan praktik kerja magang. PT. BASE (Bali Animasi Solusi 

Ekakarsa) merupakan perusahaan startup yang terletak di Bali dan fokus pada 

animasi 3D. Perusahaan ini didirikan pada 2015 oleh pemegang saham aktif, 

Daniel Harjanto dan Lily Wang. Perusahaan ini mengerjakan berbagai project, 

mulai dari TV series, News, dan berbagai project lainnya dengan klien yang 

berasal dari berbagai negara. Atas alasan itu, Penulis memutuskan untuk 

menjalankan praktik kerja di perusahaan ini. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Praktik kerja magang bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan 

gambaran nyata tentang dunia kerja yang akan dihadapi para calon animator 

setelah lulus nanti. Program ini merupakan sarana yang baik dalam 

mempraktikkan semua pengetahuan dan skill yang telah didapat selama 7 

semester sebelumnya. Selanjutnya, praktik kerja juga memberikan kesempatan 

kepada para peserta magang untuk belajar langsung dari para profesional yang 

telah lama berkecimpung di dunia animasi, serta membangun koneksi yang luas. 

Melalui program magang, mahasiswa/i diharapkan dapat menambah skill dan 

wawasan, serta memiliki bekal yang kuat untuk bersaing di dunia kerja. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Praktik kerja magang dilakukan di PT. BASE yang beralamat di Jalan Pura 

Demak IV No. 18, Denpasar, Bali. Prosedur kerja magang diatur di dalam kontrak 

dan berlangsung selama 6 bulan. Namun di tengah-tengah waktu magang, 

perusahaan memberikan cuti untuk menyelesaikan bimbingan laporan dan sidang 

magang.    

 

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Praktik kerja magang di PT BASE dimulai dari tanggal 9 Maret 2017 hingga 9 

September 2017. Praktik kerja magang dilakukan dari hari Senin-Jum‟at dengan 

jumlah jam kerja yang tidak tetap per harinya. Penulis biasanya mulai bekerja 

pukul 11:00 dan pulang antara pukul 20:00 hingga 23:00. Jam kerja di atas 8 jam 

dianggap normal dan merupakan keharusan serta kerelaan dari para pekerja tanpa 

dihitung lembur.  

 

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis mengetahui lowongan magang di PT BASE sebagai 3D animator dari 

salah seorang dosen yang bernama M. Cahya Daulay, M. Ds.. Penulis mencoba 

melamar ke perusahaan dengan mengirimkan cover letter, CV,  showreel, dan link 

portfolio, serta melampirkan surat pengantar magang dari universitas (KM-02)  
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melalui email pada tanggal 1 Maret 2017. Dua hari kemudian, penulis 

mendapatkan telepon dari Bu Anintyas Wening, selaku Operational Manager PT. 

BASE. Beliau mengutarakan ketertarikannya akan lamaran magang penulis dan 

langsung membicarakan prosedur magang. Beliau menjelaskan perkiraan jam 

kerja, divisi tempat penulis akan bekerja, workflow, dan tugas yang kira-kira akan 

penulis kerjakan. Kemudian beliau menanyakan kesiapan penulis untuk memulai 

magang di perusahaan. Setelah semuanya jelas dan disepakati, PT. BASE 

memberikan penulis surat penerimaan magang dan tiket untuk berangkat ke Bali 

pada 8 Maret 2017. Penulis pun akhirnya berangkat ke Bali dan mulai magang. 
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